خوشه ای از اِقلیم های زیباخیز و انسانیِ شعر و ادبِ پارسی

با پچپچۀ پاییز
( نثرِ موزونِ شاعرانه در چهارده بند)
With Autumn’s Whisper
by: Ehsan Tabari

اثری شوُرانگیز از دانشمندِ فرهیخته ،شاعر و انساندوستِ بزرگ

احسان طبری

( 91بهمن  9911ساری 1 -اردیبهشت  9631تهران)
و ما ایرانیان در این کوُهسارانِ سَنگیده و بی قلبِ جهانِ سرمایه؛
عاطفه و رَنجِ خود را نمی پوشانیم ،ازتُندی و تیزیِ احساسی که در ماست!
........................................................................................................................

ضمیمۀ "کتاب صوتی با پچپچۀ پاییز"
نسخۀ مبنایِ کتاب صوتی :نسخۀ چاپ اول ،نشر دورانِ نو ،آبان ،9639تهران  -با اندکی اصالحات
(متن بازبینی شدۀ حاضر ،مبنایِ خوانش ها وجزءِ الینفکِ "کتاب صوتی با پچپچۀ پاییز" میباشد)
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فهرست مندرجات
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واژه نامه

پرداز برجسته
فیلسوف نابغه و نظریه
*احسان طبری (زاده  ۹۱بهمن  ۹۹۱۱در ساری -درگذشته  ۱اردیبهشت  ۹۶۳۱در تهران) نویسنده ،شاعر،
ِ
ِ
ت سیاسی حزب توده ایران در سالهای اولیه پس از انقالب بهمن۹۶31ایران بود.
مارکسیسم -لنینیسم ،ایدئولوگِ ارشد و عضو کمیته مرکزی و هیئ ِ
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شناسنامۀ چاپ اوّلِ کتاب "با پچپچۀ پاییز" و توضیحی از سُرایَندۀ اثر

سُرایَنده گوید:
سُرایَندۀ این دفتر ،احسان طبری؛ در مقدمه ای که بر دفتر نخستِ خود از این دست نثر موزون شاعرانه  ،یعنی دفتر
"از میان ریگ ها و الماس ها – ترانه های خوابگونه" نگاشته است ،چنین می گوید:

ترانۀ خوابگونه ،تقطیرِ فلسفی -شاعرانۀ اندیشه های مشخصی است که با منطقِ مِه آلود و شناورِ
رویاها بیان می شود .کسی که نخواهد مَضمون آن را دریابد ،می تواند به هم نواییِ واژه ها وُ
شِگِفتیِ پندارها بَسَنده کند.
کسی که بخواهد آن را بفهمد ،باید از نیرویِ تخیّلِ خود مَدَد گیرد و حِجابِ حَریر را بِدرّد و در
ماوَرایِ واژه ها گام گذارد...
در جادّۀ بی پایانِ شعرِ پارسی؛ این نیز ،خاربوته ای است ناچیز که آرزو دارد در متنِ نقش های با
شُکوه وُ شِگرفَش جایی بیابد.
"آه ،اِی آرزویِ فریبندۀ انسانی!"*
............................................................................... .............................................................................................................................

* سُخَنی از سیسِرون( )Ciceroفیلسوف ،شاعر ،خطیب و سیاستمدارِ رومِ باستان در سدۀ پیش از میالد:

O! Fallaciem hominem spem

4

رازی را دَریابَم ،بِهترکه خَدیوِ کشوری باشم
(دِموکریتوس)

دیباچه
ت
برای این سُرایندهِ ،شعر ،یک نیاز ،یک پاسخ به
رستاخیز درونی است و نه زادۂ قریحه و موهب ِ
ِ
شاعرانه اش ،و این مومیایی از سنگ ها به دشواری می تراود.
دفتر
های رؤیایی که اینک
با آنکه
سراسر عمر ،در طیفی فراخ « ِشعر» ُسروده ام (از چکامه ها تا ترانه ِ
ِ
ِ
د ّومی از این دست ،نشر می یابد) ،با این حال هرگز خود را «شاعر» نپنداشته ام و این ُسخنی است به
فروتنی دروغین و ریاکارانه .شاعران زاده می شوند و کسانی از زمرۂ من ساخته می شوند.
حق ،بی
ِ
روزن
ولی اگر ُسخن سنجانی بخواهند مرا به عنوا ِن سُراینده ،تنها در این «شک ِل خاصّ » بشناسند ،از
ِ
راسر طیف (در آن بخش که درخور ِد
ُخردی بر من نِگریسته اند .داوری ،هنگامی جا ِمع خواهد بود که س
ِ
ناهمواری روزگار تا کنون بدان فرصت نبخشیده است.
عرضه است!) گسترده شود ومتأسفانه،
ِ
امروز ما ،چیزی در این میانه باخت نمی کند.
واالی دیروز ُو
ب
چه باک! زیرا اد ِ
ِ
ِ
مولوی بزرگِ ما می گفت:
در هُنر ،مانن ِد بسیار چیزهاُ ،محتوا و مضم ُون است که ماهیّت میسازد.
ِ
«جامۀ شعر است ِشعر و تا درو ِن جامه کیست؟ یا که حوری جامه زیب ُو یا که دیوی جامه کن».
نثر موزو ِن شاعرانه را مانن ِد
از خواجه عبدهللا انصاری و
ِ
سعدی شیرازی ،تا پابلو نِرودا و سن ژان پِرسِ ،
دست افزاری به کار برده اند .من نیز به سوی این ِشکل شعر«ناشاعرانه» است که گرایش دارم .آنچه در
جوهر ُسخن چیست و یا الاقل چه پلکانی را ،ولو ناشیانه و ناهموار ،برای
این میان اصل است ،اینست که
ِ
های راستی ِن دیگر ساخته است.
ج قریحه ِ
ُعرو ِ
گارگر چیره دستی نبود ،الاقل فرها ِد کوهکنی
شاپور نقّاش» در «خسرو ُو
اگر چون «
شیرین» نظامی ،نِ
ِ
ِ
ِ
ب جها ِن سرمایه و ما
ب احساسی بی شائبه ُو سال ُوس ،در این کوهسارا ِن سنگیده و بی قل ِ
باشد ،با نهی ِ
تیزی احساسی که در ماست.
ج خود را نمی پوشانیم ،از تُندی ُو
ِ
ایرانیان ،عاطفه ُو رن ِ
نوع ِشعر
چیز دیگری" از
ندی "خواستارا ِن
پس از"ازمیا ِن ریگ ها و الماس ها" ،این دفتر شاید نا ُخرس ِ
ِ
ِ
انسانی خویش بجوشد:
تبار
را برانگیزد ،ولی ِ
ِ
صداقت در آنست که هرکس در ُعصارۂ خود ،با عشق به ِ
"که از آن دست که می پروردم ،می رویم"* و آن گاه در کورۂ آزمون ،زر از ِمس جدا می شود و پ ُوالد
از سُفال .پرویز ِن روزگار در کار است.
پس هر
و برآین ِد این همه تصویرهای درهم که در این دفتر انباشته شده" ،حماسۀ انسان" است و شاعر در ِ
سطری ،باغی از عاطفه ُو اندیشۀ خود را پنهان ساخته است .پس بِجوی تا بیابی!

احسان طبری
مضمون بیتی از غزلیات حافظ" :من اگر خارم ُو گر ُگل ،چمن آرایی هست
*
ِ
که از آن دست که او می ِکشدم ،می رویم"
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بند1
زیر
ش دارک ُوب ،پ ّره های افرا را می لرزاند .در
خیزا ِ
ب خزر بر ماسه ها چنگ می ِکشد و چ ّک ِ
ِ
لس
ُزلفا ِن ُسرخ رن ِ
گ "توس" ،مارمولک ها در بُ
ِ
نور خورشید ،ف ِ
زروهای جنگلی ُمچاله می شوندِ .
ب زاغچه ای را می بینم که به سوی خاور می پرد.
آ ُجرین آنها را برمال می سازد و من
پرواز ا ُری ِ
ِ
نزارهای ُشسته را گوئی با خوابی آبی رنگ
چارگوش چم
ابرها ،آماس کرده از ساچمۀ باران است؛
ِ
ِ
شیارهای
بوی یادگارها را در
عطر زندگی و
های ِگل آلود،
زمین آبله رو از چاله
پوشانده اند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُچدنی رنگ همراه دارد.
فره می زند :بر پُشته ای کمانی تکیه کرده ،با
گوی شن
ِ
ِ
گرفی خورشید از غرقاب ها ُو مانداب ها ط ِ
ُ
ُ
شالیزار کهرُبایی آشفته ،و خورشی ِد غروب در
نگاهی بیمارگونه ،شعاع های خود را می افشاند.
ِ
ستر احتضار است.
بِ ِ
ک هذیان آلودشان فرا
روغ نزار ،گنجشکان می پرند .بر س ِر شاخه ها جیک جی ِ
در دوایری از فُ ِ
ابرهای
آویزهای باران چون یا ِل آ ُشفتۀ سمندها ،از
نمی بُرد که ناگاه ،آسمان ابرو در هم می ِکشد و
ِ
ِ
فربِه ُو آهنین فام  ،ش ّرابۀ خود را می آویزند.
پای چرکی ِن ورزاها که دمی سوزان ،پلک هائی سنگین و ُمژه هایی بور دارند ،بر این زمین های
ِ
شفّاف مانند الماس ،لغزان می گذرد.
موشی سنگین را نمی ِشکند.
وحشی باتالق ها ،خ
گاهی ُمرغابیا ِن
صیحۀ گه
و ِ
ِ
ِ
ِ
انگیز سگا ِن گلّه بان:
پارس غم
ُذغا ِل ُغروب را بر جهان غربیل می کنند .زوزۂ ُشغال هاست ُو
ِ
ِ
چراغ نفتی نشسته و کودکی ،زبان را از میا ِن دندان ها بُرون
سوسوی
دهقانی تنومند بر نمدی در
ِ
ِ
لغزانده ،مشق می نویسد.
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بند 2
رفای سایۀ خودُ ،دشنام گویان به اُسطوره های دغل ،با ما ّدۂ لِ ِزج و خشمآلو ِد
های مغشوش از ژ
ِ
با گام ِ
ب هستی ،از ُحفرۂ خود برون می خزم.
دن سکوت ،در زیر
آسمان صُل ِ
ِ
اندیشه ،در آرزوی نوشی ِ
ت من کین انباید.
ب نمور ،در حدقه های پُر سطو ِ
بار بادها در این ُغرو ِ
ُغ ِ
بندی ر ُود ،گوئی رژۂ اشباح است.
ت آب با تاب های عمودی در استخوان
عضال ِ
ِ
های یاق ُوت و ِس ِرشک های الماس ،سراپا گوهربیز ،راهزنانی
به
سوی یاران می روم :یارانی با سینه ِ
ِ
جوانمرد بر این جادۂ بُزرگِ سرنوشت نام؛ آن گاه که کرکس های وحشی با گلّۀ غزاالن می جنگند و
کالغان غوغاگر می پرند.
ت ساعات،
در ع ِظم ِ
ِ
انهدام جهان های کهنه و چرکین
ی
من فرزن ِد شهریورم :الهۀ سطوت و نیرو.
ِ
روان تب آلودم در کرنا ِ
ِ
جویای نوایی است زرّین .با آزها میسوزم .از
وان شیدایم
ِ
می دمد تا باروهای « اریحا» فُرو پاشد .ر ِ
جدول زمین ،برآشفته ام.
زایش دیو بچگان ،در این ِمه های فروردین ،بر
ِ
ِ
خفقان
در
ن
ز
قب
ن
های
موش
چون
یا
سیاه،
ه
شامگا
این
در
پید
س
های
راع
ش
با
م
هایش
ر
خواهان
آه که
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تکاندن استخوان های سبز ،از خستگی ،و ماهیچه های
عشق فراخائی عنبرآمیز ،برای
اطاق ها :به
ِ
ِ
انبوه ،از درد.
گودی بیشه ها ،بر ُمرداب هائی تُهی از افسوس ،در نمکزارهائی لب تشنۀ یک قطره آب ،همه جا
در
ِ
مس
نوسازی جهان ُو
گستاخ شب ،به سوی زایشگا ِه پرتو ،برای
خواهان گریزم از نِگا ِه
ِ
ِ
پیکر خود ،با ل ِ
ِ
ِ
نیاکان خود و در
لرزش نامشهو ِد سایه ها :برای زایشی دیگر در مرگ .در
الغر عدم و
انگشتان
ِ
ِ
ِ
ِ
وادگان خود.
ن
ِ
دریای
های
مغز استخوان ،تُهی دست ،بی حوصله ،در تُهی گا ِه بیگانه می زیم .در ُشعله
ُعریان تا
ِ
ِ
ِ
وجود ،واژه های ش ُوربختم بُخار میشود .در تصا ُد ِم زمین ها و خدایان ،میوۂ نامم با انفجار فُرو می
پاشد و روانم در ِگلی سیاه تخمیر می گردد.
اقیانوس فراسویی ،بی بهره
تکوین من است :برای غ ُوطه زدن در
پایان
بی نصیب از عشق و نِعمت،
ِ
ِ
ِ
ابرهای آتشبارش ،در تبعیدی پ ُوک ،منعکس در آینۀ دوگانۀ بود و
ران
ِ
از الژور ِد آسمان های آینده و فو ِ
نبود.
گیر سُنبله
پادشاهان تگرگ و
ولی باز می گردم با
ِ
ِ
ستارگان بانگ زن .باز می گردم با ُعصارۂ فراز ِ
میان دندان های شماست.
ت شما زنده ها ،و تافتۀ نرمینۀ روحم در
آتش پوس ِ
ِ
ها .برای لِ ِ
شتن ِ
گرم آسمان ها را بنوازیم:
باز می گردم تا در همۀ ریشه ها ،ه
ماهنگی ِ
ِ
در روزی معصوم.
در روزی ِخردمند.
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بند 3
ب بنفش که از سینۀ طپنده ،آ ِه روش ِن اُمید برمی خیزد ،و نگاهی ناشناس بر ضمیرم
در این ش ِ
خزندهِ ،زمزمه ای ِسپید می خواند ،وه که گوئی از ُزال ِل ساغری مینوی ،منگ و ِحیرانم!
ب بنفش که سا ِح ِر هستی ،امواجی دیوانه رها می کند و بادهایی دگرگون و هراسان با
در این ش ِ
زایش یک ر ُویدادم.
بام خانه می نشیند ،تا بامداد ،چشم به را ِه
آفریده هایی بالدار بر ِ
ِ
ک لرزانم بر ِزه های بم ،سخن گویند ،چون پرندگا ِن
گ دوزخم با
در دی ِ
پیشانی ابرآلود و پژوا ِ
ِ
گریان با لفظی ُمبهم.
ناز بهشتی و نه ترانۀ سرخوشی؛ تنها شکوفه
نه غوطۀ زربفت ها ُو نه گهواره های لعل ،نه سرو ِ
ب بیدار.
ای از آرزو هستم با سایه ای سبُکسار بر آبگیری ِنگون سار ،در این ش ِ
گ قصّه
رغزار شبرنگ؛ آژن ِ
های جونده و عنکبوتا ِن صحرا و ِستارگا ِن میرنده بر م
چه بس ِکرم ِ
ِ
های گنگ.
گوی غمم با خاطره هایی خون رنگ؛ دری ُوزه ای درازپویم از کرانه ِ
ِ
نسیم واژ ُون و ماخولیای جُنون ،و
در این ش ِ
ب بنفش با ِهال ِل ُمطهّر و خاربوتۀ ُگل کبو ِد هامون و ِ
توأمانی بِستر و گور ،چون
بازتاب های فیروزه گون و ُجنبش های رونده بر گلبرگِ بی مرگ ،در
ِ
نجور دوشیزگا ِن صب ُور.
بر بالی ِن ر
ِ
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بند 4
های ش ُوریدۂ خزانی
سوی باغ
نیلی ِمهر ماه ،به
بر زانوهائی خسته از سالیان  ،در این بامدا ِد
ِ
ِ
ِ
میروم ُو جالیزهای متر ُوک.
های لک ُو پیس و ِگل آلو ِد مو ُو پیچک ،شانه هایم را می سایند  .جادۂ کبود ریگها می ژکند.
پنجه ِ
چمن پاکوفته است و زرد ،زمین باران ُشسته است و سرد ،چاله ها زنگار بسته و پُر درد .
آسای روشنی
شمعدانی ُگلی فامی چون الله عروسان در
نور روز می لرزد ِ .رخنه های ُم ِ
عجز ِ
ِ
ِ
جسم ُمرده ،زبرجد و الماس می سازد.
است در ِجرم های تیره .زرگری افس ُونگر است که از
ِ
رخ گوجه ها و قُبۀ ُکرکینۀ بِ ِه زرّین ،آونگان از شاخه
یقلی بادمجان در جالیز و
و گنب ِد ِ
ِ
ص ِ
اطلس ُس ِ
خوردگی سنگ ها.
های بنفش .و نقّاش ،استادی است به سال
ِ
های ُشعله زن.
سوی سرونازها بامیوه های صمغ آلود،
پیچ شاخه های بید ،ودرختچه ِ
آن ِ
ِ
رقص درهم ِ
غوغاگر زنبور بر ِگر ِد گ ِل مینا ،و ت ّ
جدار شیشه ها.
قالی اوباشانۀ خرمگسی بر
چنبرۂ
ِ
ِ
گرما می گریزد .روشنی فُرو می کاهد و این هر دو ،گوه ِر زیستن است.
دیوارهای چینه ای باغ را در ِحصار گرفته.
چوبین زرد خود را می جورند.
ت
گنجشک ها بر چف ِ
ِ
ِ
سبز بهاری به کا ِه زشت بدل گردیده اند .دو گوسفن ِد ابلق ُو عبوس،
در پای آنها ،علف
ِ
های سر ِ
میازهای زشت خفته است.
برگهای پالسیدۂ شاخه ای شکسته را می خایند و وزغی ِمسین فام ،در خ
ِ
فضای اِشباع از نور می نگرد.
نیمی از زندگی بر دریچۀ چشم نشسته است و به بال با ِل ُمرغی در
ِ
برف ن ُخستین ِجلوه
از خاوران تا باختران ِسپِهری آغوش گشوده .بر ُکنگره های کو ِه قفائی ،ملم ِل
ِ
گری می کند.
ع بهار گوش فرا
بر سنگ پارۂ چرکین می نشینم .از آن سوی ا ُ ِ
فق اخم آلو ِد زمان ،به ُمژدۂ نامسم ُو ِ
می دهم .پاییز! پُلی است از زوال تا زایش.
طالیی تبریزی ها.
خاموشی بی آش ُوب ،سگی ِکز کرده ،گربه ای پیر ،ایست تاج ِ
کبو ِد یک تیغ،
ِ
ِ
ی انگشتانم ما ِسه وار گریخت و می گریزد.
لحظه ای از ابدیّت که از ال ِ
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خواستم انسان باشم و دو سپاه را برخویش بر انگیختمِ :ستم و نادانی .و آتش از دو سنگر بر خویش
نیش کینه نبودم .با خارایی در
نقار کرکسان نداشتم .با
گشودم :آشنا و بیگانه.
ِ
ِ
چنگال ددان نداشتمِ .م ِ
ُور
سینه نبودم .از ناورد ،گریختن نخواستم .با نامرد ،آمیختن نجُستم .بن ِد حقیقت پای گیرم شد .ص ِ
سرنوشت آژیرم شد.
طوفان ن ُوح در ر ُوح .رزمی است که
دوران چرخش استِ :گردبا ِد خون بر خاک.
بِک ُوب اِی طبّال که
ِ
ِ
رُستمانش بایستی .بحری است که سندبادانش شایستی ،و من ِشراعم در این ک ُوالک ،ناچیز است.
فشار دشنه بر سینه فریاد بر آورم .ولی دالوری در خاموشی است؛
بدخواهان نگرانند که تا ِکی از
ِ
بیداری من رعشۀ
زم پیمان ایستاده ام .از خواب تا عذاب،
ِخردمندی در دریافتن است .لب بسته با ع ِ
ِ
چشم به راهی است.
های
و ُسروشی می گوید :با ِ
تمام توان رسن های آینده را بِ ِکش تا این سفینۀ گوهرآم ُود ،از درو ِن موج ِ
کف آلود ،فراتر و فراتر آید.
رغ آتشین بر ابرهای نیل ُوفری! پرواز مکن! ُکریچه ام تنگ است و آن را گ ُورکنان انباشتن می
اِی سی ُم ِ
خواهند.
بح دیگر ،درهای ُکریچه را بسته نیابی؟
اندکی بپای! چه دانی که تا ُ
ص ِ
ولی سی ُمرغ را بال ها از پرواز است.
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ت طـوفـان
ـراز
جـزایـر اسـیـرى .دیگر كـجـاسـت بـركـ ِ
ِ
ایـنـك مـى روم بـا بـارى از پنـبـۀ پیـرى بـر ف ِ
سرخى تلخ ُگ ِل صحرائى ُو كبو ِد دیوانۀ افق؛ و
ب تُرد ُو چشمـۀ ِشعر ُو نوشابۀ الژوردش؛ و
هـا ُو سی ِ
ِ
دریچۀ برق ُو نشست كبوتران ُو ب ُوسۀ گلبرف.
غاك زمسـتانی درافتـاد و كالغان ،چینـه هاى مر ُدمـكم را در ربودنـد و دقایق را
خورشیـ ِد سیمینـم در ُم ِ
تــاریـك خـویـش كـ ِشـانـیـد.
امــواج
زمــان ،چون مــاهـی هـاى طـالئـى در
ِ
ِ
چنگ هــاى شـهـبـازم فُرو ُخشكید و واژه ها چون گلى پژ ُمرده اند.
ـش بــرگ هــا.
ایـنـك ویــرانـى هـسـتـم در كــویــرى تـُهـى از هـ
ِ
یــاهــوى كـودكــان و ِخـش ِخ ِ
ت هـستـى است :مالل آور ُو خـاكسـتـرى؛ و خداونـد آدمـى را
طـن دگرگونى هـا" ،تكـرار" لعـن ِ
در بـ ِ
آرزومنـد آفـریــد.
ــارى یـاخـتـه هــا و گویچه ها؛ و
تمــریـن زرگرى و ریــزه ك
ولـى "تـكــرار" تمــریـن اسـت و
ِ
ِ
بار مالل را مى ِستُرد.
دگرگونیُ ،غ ِ
پاســدارى انــدیــشـۀ
شمــشـیــر واژه هــا .در
بـه نـبــرد مــى روم و شمــشـیــرم چ ُوبـیـنـه اسـت:
ِ
ِ
هـاى وسـوسه در پیـرامـونم مـى لـ ُولـنـد؛ مـانـنـ ِد ُسلـیـمـان بـرعـصـائـى،
خــود چروكـیـده ام .شیـطـان
ِ
اشك برگ و مرگ.
جویدن م ُوران ،ایستاده ام.
پوك از
اشك برگ مى ِگریند؛ با ِ
درختان بُلند باال با ِ
ِ
ِ
دارهاى ناشناس ،كرانه اى را می جویم.
شوق گمشدۂ خود .در این ُگ
عطر زمین را مي بویم ،در
ِ
ِ
ِ
هـاى رنگین را مـى دانم .خـواب رُویـى هـسـتـم مـهـتـاب پرسـت .و آن دم
زبـان حـشـره
ُگنگم ولـى
ِ
ِ
دنبال تو
كه ُخفـتگان سر در دواج كشیـده اند ،من بـر بام ها و ِهـرّه ها سرگردانم .پس كـسى است بـه
ِ
ى زمان تو را مى جویم.
گرامى من! پژواكت در
اِى
اندرون من است .تا واپسین بار ُو ِ
ِ
ِ
خلـیج
ـشـتـى بُـزرگ در
ـر انـسـانـى نِمـودار شـود .و ِك
ِ
چه جُـبّه هـاى چركـین را بـایـد بـركـنـد تـا مـرم ِ
ِ
آرام ،بـیـاسـایـد.
آخـر در ایـن كهـكـشـان هـا چیزى
مـا مـانـنـ ِد زرّافگان بـراى
جـویـدن بـرگ هـا گردن نـكـشـیـده ایمِ .
ِ
را مي جوئیم :از ب ُوزینگى تا آدمیگرى.
تـورى جـاذبـه بگذریم و بـه المـكـان
جـكـش فـرهـنگى دیـریـنـه ایم ومـى خـواهـیـم از
نگیـان رن
مـا ز
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
صُـعـود كـنـیـم .آنجـا كـه ِهـالل پلـه ایـسـت و اسـطـرالب گمـراه اسـت .پنجـه بـر پرویـن مـی پیچیم و
آماس فُ
روزان خورشیدها رستاخیز مى كنیم.
در
ِ
ِ
گران كنجكاو.
ما آدمیزادگانیم :ش ُورش
ِ
ران ِخردمند ،قافله اى ِكش پایان نه.
م ُو ِ
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گالویز زمان با مکان ،اکنون با گذشته ،زمین با آسمان ،سایه با
دروازۂ بُلوری ِن ُخفتن را بُگشای!
ِ
تصویر ،این سو با فراسو ،خاور با باختر.
ناوهای دریازنان و قطارهای بردگان و شبکۀ
های فیروزه و بازارهای دارچین و
به سوی کاخ
ِ
ِ
آبنوس حرم.
ِ
ُ
گاه درویشی ،گاه شهسواری زیناوند ،گاه گلخن بانی بر خاکستر ،گاه عارفی بر دار و گاه رهرُوی
گمراه .
در آئینه های ِسپنج ِی نسبیّت.
ب بی عاطفۀ ُعبور.
در کتا ِ
ت انسانیِ ،گریبا ِن لُعبت ساز را می گیرم:
ت ُدرش ِ
با ُمش ِ
"مرا به صندوق های نیستی سرازیر مکن! با خود و ِعنا ِد خود برای کاری بزرگ به سرای وجود
ت خود چون درختی تناور ببالم و
گل تاج خروس با صد زبان بِدرخشم .در ِس ِرش ِ
آمده ام تا مانند ِ
برباالترین شاخه ام ،زیباترین پرنده نغمه سر دهد.
راسر انسانیّت برپا
ق نیلگون را برای س
راغ استادکاران رفتن؛ خورن ِ
ِ
با کوله ِ
بار تیشه و ماله به ُس ِ
داشتن؛ از خود به در آمدن؛ در هوس های عبث نپوسیدن .خود را برگی از بیشه ای ش ُمردن؛ با
ک بیداری با
ش نگاه جهان را افر ُوختن .در پهنۀ تابنا ِ
بارش برکت خیز فرو باریدن؛ با درخش ِ
ِ
سوی جهانیان برداشتن"...
هزاران ستاره تافتن و انگشتا ِن ُشعله ور را شمع آسا به
ِ
نبور افسانه های محال
زمانی من،
جادوگر گمراه ساز به میان خیلی بی خیال افتادم و برآنها ط ِ
ِ
شهر آرزو
پس این پیچ است و من شیّادی صیّاد نبودم و اِی ش ِگفتا،
نواختم .گفتم که
شهر آرزو در ِ
ِ
ِ
پس پیچ بود!
در ِ
ُ
سمار گنگ در جادۂ
ای واژه های فُسون ساز! در که ُربای شما روانم پخش شد .در شما نیز اِی س ُو
ِ
دراز زمان.
ِ
غریبم در این سامان «اکنون» .بین دیوارهای گذشته ها ُو آینده ها :گامی کوتاهُ ،جلبکی نااستوار.
پیکر تو
و در افزار "واژۂ" نامم ،اِی باستان شناس ،نقشی است از اسرار .آن را دریاب تا در
ِ
خا ِکسترم زنده شود.
نیای خود با ن ُوشخندی ُسخن گو! چنانکه من نیز با سُرو ِد حافظ زیسته ام.
بر ِسرش ِ
ک ِ
جاسوس
کبوتر قاص ِد شعر ،این
گیر دل هاست و
ِ
ِ
جان ها را اینجا به ِرشته کشیده اند .دل ها برق ِ
ت
ت ِخرد ،جایی در سایۀ درخ ِ
روان ها ،بر شما فرود می آید ،بر شما اِی جهان های شاد با جبرو ِ
نج پیشینیان.
ِسدر و به دور از ر ِ
این غریبۀ ژ ُولیده را می شناسید؟
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خود را خرسنگی دیدم خ ِزه آلود با ِگ ِره ها و بندها بر تُندۂ پرتگاه؛ یا نارونی با ریشه های آزمن ِد
ای خار؛ لک لکی بر تاجم و چشمه ساری در پایم .یا عنکبوتی ُخرد در
آرزو در ِح
صار پرچین ه ِ
ِ
کمی ِن تاری گردآلود .یا بُتی ِمفرغی در معبدی ویرانه ؛ پ ّرشگا ِه ُخفّاشان.
دی آن ،آری تا این پلکا ِن آدمی گری ،زیرا گنب ِد آسمان ِشیدایم بود با
رمزنامۀ آفرینشم در تمری ِن اب ِ
شکیبای زمان میلیون ها هزاره چشم به
نوری فراگیر و تر ِکش های شنگرفی ِن سحابی ها .و خداون ِد
ِ
راه نشست.
دی
و این هُمای پرکنده به آشیا ِن
آسمانی خود چگونه فرا پرد؟ آری ،یک جها ِن بی کران از کب ُو ِ
ِ
ری سنگ :انسانم!
روان در درون دارم  .نه گلّۀ گوزنم .نه خوشۀ ستاره ،نه شاخۀ نسترن  ،نه ِدلپُ ِ
سر آن دارم که غوغایی به راه اندازم تا از ُذغال به
با این تودۂ سیمابگ ُو ِن مغزنام و
ِ
کاالی ِخردِ ،
مادر ِستُرگِ خویش در ُود گویم که اینک من! باز آمده ام .
ن ُور بدل شوم .به کیهان،
ِ
وه که چه فُز ُون جو ،شورنده و دیوانه سرم .سراپا رستخیزم .در منزلگاهی نمی آسایم .عشق و آزم
زبانِه زن است.
راپای کاروانم و رس ِن پرندینم از
راپای قبیله ام .من س
بدان م ِنگر که سرد و زرد در تابوتم .من س
ِ
ِ
پویائی
خ ابد .جهان تودۂ کاه ُو من در آن اخگرم .بِشکیب تا خورشیدها را فر ُو بلعم و
ِ
میخ ازل تا می ِ
ِ
زیستن را در فضاهای ُمرده بِپراکنم.
بسیاری شیفتگی ،از
در ِزهدا ِن انتظار دیری زایش را بی ُوسیده ام .از رگ رگم آتش می گذرد .از
ِ
ب خویش بیزاری ُجستم .فریاد زدم« :به بیراهه نرویم!» .کمتر کسانی آن را ج ّدی می
نصی ِ
پنداشتند .در سایۀ زبان گنجشکی نشستم  .کبوتری فرا پرید و گفت:
« ِور ِد خود را هزاران بار تکرار کن تا زبانت چوبینه شود ،ر ُودها ب ُخشکد  ،قلبت چون اِسفنجی
دار لعنت بیاویزندت .چشمانت را
ُمرده بِچروکد .مغزت به خاک و سینه ات به خون بدل شود .از ِ
لسم شیطان بر حذر دار!»
بر کن و چون وزغی کور ،جستن کنان به دنبالشان برو و آنها را از ِط ِ
و من نیز چنین کردم.
و همرها ِن بسیار با من بودند.
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این سوداگران ،شعرک های خود را نوازش می کنند :عروسک هایی ل ُوس ُو برّاق ،ولی آنها دست
فروشا ِن بازارهای تنگ اند .سفیرا ِن خویش اند .ناگهان مردی غریب ،درازگیسو ،شبق موی  ،خنده
ُمروارید ،سوار بر سمندی بالدار در می رسد و نعره می کشد:
خواری شما نخواهم نشست .این سفرۂ پولک ها و
"اِی مستا ِن ُغرور ُو شهوت! من در ُد ّکانچۀ نزول
ِ
عروسک ها را به باد دهید! با دلی ماالمال از آتش و خون آمده ام .پیامی سهمناک دارم تا همۀ ابعاد
خوانی
ت ِخرد و شاقو ِل تجربه را جانشی ِن عزایِم
واژگون شوند .همۀ خوارشدگان باال بیفزایند .من ریاضّیا ِ
ِ
عتیق خواهم ساخت .بربِسا ِط گسترده می تازم تا شما را به خود آورم .مرا رسو ِل نابودی نش ُمرید که در
گوهر سازندگی و همبستگی است .من انقالبم! سنگالخی خارآگین
های عشق و دلبستگی،
وجودم ستاره
ِ
ِ
ناچیزی استخر غ ُوکان را دریابیم! به ِستیغ برآییم تا تپّه های
رغزار کب ُود .به دریا برویم تا
در آستا ِن م
ِ
ِ
ُ
گژن پوش را رها کنیم ! نغمۀ خورشید را در مدارها بشنویم تا به بانگِ قاشقک ها ِدل خوش نباشیم!
شهرهای ناگشوده را بُگشائیم!"
دروازۂ
ِ
آور خود را بر سینه فِ ُشردند و گفتند:
و آن جماعت ،آدمک های خنده ِ
سوالن آینده دیوانگا ِن خطرناک اند .همۀ پیام آورا ِن دگرگونی را
"این مرد دیوانۀ خطرناکی است .همۀ ر
ِ
باید در خاک کرد .همۀ ُمنکرا ِن بُت های موجود را باید به صلیب کوبید ".چنین کردند ُو ُخرسند شدند.
سوار دراز گیسو پیوسته آنجاست
سوار دراز گیسو آنجا بود.
آور خنده ای آنها را لرزاند.
ِ
ِ
ا ّما بانگِ چن ِدش ِ
آرامش افیون را می آشوبد ،پیوسته آنجاست.
و هذیا ِن هول آورش که
ِ
های ش ُورانگیزی می طرازند که آرامش
ناره های بُل ُور می لرزند ،چه آهنگ
ِ
ناقوس های زر در م ِ
براندازند .قوهای نورانی از هوا می پرند .زمین با آسمان آمیخته ،درختان می خندند .کودکان در بنفشه
سوی دریا می خزند .دریا سراسر ِشراع است .صدف ها از
زارها می دوند .بیشه ها چون د ُو ِد نیلی به
ِ
ُمروارید آبستن میشوند ،سدۂ نهنگ ها فرا می رسد و بوی ُمشک بندرگاه را می انباید .
ک سیاه گیا ِه ِخرد روئید :این نه قُ ّدو ِمه است،
من
پویش افسانه ها را در این دخمۀ قیرگ ُون می بینم .از خا ِ
ِ
طوبای بهشتی است.
نه خلنگ ،و نه آویشن؛ این
ِ
ُ
عین
میدانم که گورک ِن جنگ و مرگ بر درگاهم ایستاده .دستا ِن سُقراط جز به شوکران نرسید .گرد ِن
های اب ِن ُمقفّع جز با ُشعلۀ تنور آشنا نشد .هنوز لِنین در مقبرۂ
القضّاة جز رس ِن موئین را نبوسید .استخوان ِ
مرمر خفته است .هنوز نُطفۀ زرتُشت در دریاچۀ چیچستِه است .همۀ ُمژده گویا ِن فرّخ پی در راهند ولی
به راه افتادگان فرا خواهند رسید.
رؤیای نوشخن ِد تو زیسته ام .در گوش های ناخواسته از زمان ،در دخمۀ
مرا ببخش ای نبیرۂ من! با
ِ
ناساخته از مکان و مانن ِد کیمیاگران ُو اِکسیرسازان پندار بافتم تا از آن حقیقت بِزاید .هر آغازی خطر
کردن است ُو آرزو پروردن.
سافر شب پیما ،چون تندیسی فِ ُسردم ،ایستادم ،خم شدم ،نِشستمُ ،خفتم،
درآستا ِن اطلسی ِن سحرگاه ،منُ ،م ِ
انسانی توبنگرم،ای
پیروزی
چرخش جاوید سپرد تا به لبخن ِد
ت
جان دادم ،خاک شدم ،بادم افشاند و به دس ِ
ِ
ِ
ِ
نبیرۂ من!
ت
ش خود بر
خارآگینی من تسخر مزن! سرنوش ِ
نصی ِ
ِ
ب من آسیب بود و توشۀ من نبرد .در ُگلزارۂ را ِم ِ
نیای تو و نیاکا ِن تو آسان نبود .دیری است می گفتم .دیری است می دانستم.
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سرارستارگان باشم؟»
برابر من است ،چرا ج ُویای ا
رزم آوری گفت«:تا مرگ ُو بردگی
ِ
ِ
فرمانروائی گفت« :تا دبیرا ِن خود فُروش ُو غالما ِن ُمطیع دارم  ،چرا تن آسائی و جهانداری را
آرزو نکنم؟»
را ِز تازه ای نیست که اِفشاء کنیم .تنها "عمل" الزم است تا دگرگون سازیم .پیوسته چنین بود و اِی
کاش پیوسته چنین مباد!
آه ،چه ُدشوار است از سرای ُسخن ُجنبیدن ،از پُ ِل «عمل» گذشتن و کاری ارزنده را سزنده بودن.
بیهوده زاه ِد بسطامی دز ِد به دار آویخته را پای نبوسید و نگفت« :آفرین باد! به جایی رسید که در
خور ِد این دار شد».
نبیق عمل تقطیر می کنند.
همه ،ذ ّرا ِ
ت عمل است .جهان را در بوتۀ عمل می گدازند و در ا ِ
دفتر تاریخ است :سنگ چندان غلطید که گیاه شد .گیاه چندان ر ُوئید که خزیدن
شیارهای مغز
ِ
آموخت .از خزنده نِژاد ،ناگاه خورشی ِد ِخرد طلوع کرد .عمل! عم ِل خون آلود! بارا ِن مرگ .تازیانه
ب روزگار که زبا ِن ِستیزه و ِستم را برای خویش برگزیده است.
های بی سب ِ
ولی ما در این ِدهکده نمی ایستیم.
ی زبانی دیگر.
و ما ُمسافرا ِن ابدیم و جویا ِ
رگس خود پسن ِد دشتی نیستیم که در چشمه سارها به خویش می ِنگرد.
و ما ن
ِ
ک آسمانی هستیم و به سوی فرازمانی بی انجام می رویم.
ما تا ِ
نگالخ ستارگان را در می نوردیم .ما
ت نوریم .دانه های ز ّرین در این کا ِه بیهوده ایم .ما س
ما ذ ّرا ِ
ِ
دارندۂ ُعنوانی ِشگرفیم :انسان!
نه مار ،نه م ُور ،نه بدبده  ،نه غ ُوک ،نه هزارپا ،نه خرزهره :انسان! با همۀ طنی ِن بُلورینش...
گار پندار را از کلبۀ خود برانیم و پای در جاده ای نهیم که به کو ِه یاقوت می رود.
افعیا ِن خوش ِن ِ
ج زیستن در همین جاست.
ل ّذت و رن ِ
ی غریزه های واپس نِگر.
و نه در چاکر ِ
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ی خود می نِگرم ،سبُک است .به آسمان می نِگرم ،تنگِ کالغ پر است .به خود می نِگرم،
به چنتا ِ
دیگر ُمسافری در آستانم .به آرزوها می ِنگرم ،کو ِه دماوند است! وای بر تو اِی مر ِد سیری ناپذیر؟
شش توده ها ،در
تسکی ِن خود را در چهرۂ دوستان ،در
تالش بی ریا ،در رؤیا ِ
ی آینده ،در ج ُو ِ
ِ
پارسائ ِی ِدل  ،در زیبائ ِی طبیعت می یابم .زیرا زمان را نمی توانم باز دارم:
ناک اقیانوس!
پشه ای ُخرد ُو موج های غضب ِ
ی
با گام های سنگین طپش  ،زورقم به کرانۀ تاریک نزدیک می شود ،کرانه ای ناشناس .سراپا ِ
ُعمر چون گ ِل قاصدی بود محج ُوب و کوته پرواز.
گوهر شبچراغ بودن را به آرمان ُو
و ستایش به این گورهای خونین ُو جوان که چنین بی دریغ،
ِ
میهن ُو دی ِن خود دادند .آسان نیست.
ب
این چشم های درخشان ،این خطّ نو دمیده  ،این چهرۂ آرزومند را ببین که چنین خود را به ضر ِ
ت ُخمپاره ها سپُرد.
دردآور ُو سوزاننده  ،به ِتکا ِن سخ ِ
کشور ِحجله های تابناک.
کشور شهیدانیم .از
آری ،ما از
ِ
ِ
آری ،ما از قبیله رزمندگانیم .از قبیلۀ سوختگان و ُذغال شدگان.
آری ،ما شعرهای بنفشه گ ُو ِن خود را بر تابوت ها می گذاریم.
برابر گورها خم می کنیم.
ی ِسپی ِد خود را در
آری  ،ما سرها ِ
ِ
آری ،ما با مادرا ِن سیاه پوش بانگ می کشیم.
آری ،ما از سامان آغازیم.
آری ،ما به کاروا ِن آینده جویان پیوسته ایم.
ی هراس انگی ِز خون و د ُود است.
ی داغ چون خارپُشتی می خزد و دیوانۀ بو ِ
ِشعر در این ریگ ها ِ
ی کار ُون.
ش توپ ،گاه به ِگل آلود ِ
گاه به شور ِ
ی اشک ،گاه به طنی ِن ُسرود  ،گاه به تر ِک ِ
نادی
انسان بودن و ایرانی بودن و به دگرگونی ها و ِش ُگفتِگی های انقالب ِدل سپُردن ،و خود را ُم ِ
تاریخ ِش ُمردن؟ غریب روزگاری! غریب کاری!
ُدشمن سنگ ِدل است ولی ما مغر ُوریم!
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ت ما فرا ر ُویید ُو زندگی را
زیبای من و
به یاد دارمت اِی
ُلور محبّ ِ
ِ
ِ
عشق ما نپژ ُمردنی بود .و ب ِ
ت سالیان از ما ُعصاره ای تلخ چکانید.
ساخت .چر ِخش ِ
آه ،چه اشک ها و چه دردهای نهفته ُو ناگفته!
یادهای دفن شدۂ بسیاریست.
سر ما
سر ما گورهاست ،و در پش ِ
و در پُش ِ
ِ
ت ِ
ت ِ
های دور و غریبه
غمگین اکنون ،چه طنین
تنهایی
چگونه خنده های ما به خموشی گرایید و در
ِ
ِ
ِ
باقی گذاشت.
دستهای هم را فِ ُشردیم ،و ما دندانها را نیز.
ما
ِ
و از چه رنگین کمان ها و از چه د ُوزخ ها گذشتیم!
و ُمرواریدهای شب و روزمان چه سبُک سرانه غربال شد!
و چگونه ُعمر ،طاقۀ ابریشمی ِن خود را فُر ُو پیچید!
ت آدمی است :درنگ را دوست دارد ،ولی ِشتاب می ورزد .ماندن
درنگ و ِشتاب هر دو در ِسرش ِ
را می خواهد ،ولی رفتن را می بسیجد .و فرزندا ِن ما و دوستا ِن ما را به یاد آر!
های ِدل انگیزی! آه چه خاطراتی! ِدل انگیز و چن ِدش آور!
چه سیماها و چه ِخصلت ِ
غناطیس دوستی بود و کلبۀ ما ِمهمانسرا.
و روا ِن ما ِم
ِ
صران ،ر ُویدادهاِ ،حیرت ها ،انتظارها.
و هر عصری ،قصری است تماشایی؛ با معا ِ
دوزی بی انتهایی بود.
هستی ما ،س ُوزن
ب
انتظار در چارچو ِ
ِ
ِ
نور بزرگِ خود پُر کردی و مرا از تُهی
و تو اِی پرستیدۂ من ،حُفره های تاری ِ
ک این انتظار را با ِ
آسمان
زیر
دریاهای آ ُشفته ،و در
های ژرف ُو
کنار درّه
بودن سرنوشت رهاندی و ما با هم ،در
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خشمناک ایستادیم.
در ُخروج فرا می رسد .و من آرزومندم که از آن،
و در این
ِ
داالن عکس های گوناگون ،سرانجام ِ
تنها و نخستین کس خارج شوم و تو را هنوز ،باشندۂ پُر نِشاطی از جهان ببینم :سالیا ِن دراز.
جهان را بی تو پنداشتن نمی توانم.
جهان را بی تو اِنگاشتن نمی خواهم.

17

بند 13
ادگار خود را نوشته اند .یادگارهای ُزدوده
وار این کوچۀ دراز و بی سر ُو بُن ،انسان ها ی
ِ
و بر دی ِ
رم پائیزی ،چینه های ِگلی را فُرو می
بسیار است و یادگارهای مانده اندک است .و این بارا ِن ن ِ
پاشد .و زمان ها مانن ِد یادگارها ُزدوده می شوند.
ِشن بادها ،شهرها را غرق کرده اند و تم ّدن های دیرین ُگم شده اند و علف های زرد شده ُو
بربادرفته بی ُشمارند و در زی ِر هر خلن ِگستانی ،جهانی است.
با این همه ،آدمی در ِگ ِره بن ِد زمان ُو مکان ُو زاد ُو بو ِد خود یگانه است .
ت اِشارت ُکنان.
خواه سنگ پشتی و خواه شاهینی« :این اوست!» :با انگش ِ
اِی یگانه ،نه خود را بر ُگزین و نه خود را درافکن .در قافلۀ ابدی ،کسی باش ک ُوشا .جوالهی باش
ی رؤیایی ،خواه بیابان ،خواه گد ُوک ،خواه گرمسیر،
بافندۂ تافتۀ فرهنگِ بشری! در بانگ های درا ِ
ادگار خود را بنویس .این یادگار،
غال ر ُوح ،ی
خواه سردسیر ،دیگران را یاری سودمند باش! و با ُذ ِ
ِ
ی
ی پا ِ
ش آدمی .غزال ها و گاومیش ها ،از انسا ِن غارنشین ،و جا ِ
ج بی پایا ِن ُکنِ ِ
ِگ ِرهی است از نس ِ
سنگیدۂ میمون وارها ،و نشانۀ خ ِزه ها ُو تک یاختگان بر صخره ها ،همه یادگار است.
سراسر تاریخ ،یادگا ِه آدمیزا ِد چشم به راه است.
ِ
ّ
ی خدمتگر و بی توقع.
ی
ادگار آدمیزادها ِ
ِ
ی خودآگاه .تو نیز چنین یادگاری بنویس!
یادگار آدمیزادهایی به آدمیزاد ِ
ت پ ُویا وچرخنده و بی آرام.
ی
ش ذ ّرا ِ
ادگار ُکنِ ِ
ِ
پس تو مانن ِد آنهاُ ،کنا و پ ُویا و چرخنده و بی آرام باش!
ی
اینجاست که اِی یگانۀ ِسپری به ابدیّت می پیوندی و بر مرگ پیر ُوز می شوی .اینجا ظفرمند ِ
کاری « ِمفیستوفِلِس».
عشق «فائوست» بر نا ِب
ِ
ِ
بار دیگر دست ها را و دندان ها را می فِ ُشریم.
و اینجا من ُو همرا ِه زندگیمِ ،
کاخ جاوید.
اینک از س ِ
رای زیستن به جا ّدۂ بودن می رویم ،از کومۀ ِسپری به ِ
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در پچپچۀ پائـیـز فـریـا ِد بـهـاریم را شنیدی؟
بـائـى خـود را در سـرمـا مـى گشـایم.
گل یـخِ ،نگی ِن كـهـ ُر
مـن چون ِ
ِ
شعـر لـه ِجـه هـا ُو زبـان هـا سـخـت گونـاگون انـد :مگر ایـن هـیـاهـوى عـبـث ُو
بـرج بـابِل،
در
ِ
ِ
پوچم به كـارى بـود؟
خـش خدایان مرا ُشعله ور ساخت.
الـهۀ ِشعـر در جـا ِن مـن فُـرود نـیـامـد ولـى آذر
ِ
ُكنده اى س ُوخته ام بى بها ُو ناچیز؛ ولى از س ُوزشى پیام دارم.
آغـاز انـدیـشـیـدن .كـسـى بـا گوهـرهـاى ُسخـن بـه
آغـاز عـشـق اسـت و عـشـق،
دردمـنـدى،
ِ
ِ
ش پا افـتـادۂ خـویـش.
جـمعـه
بـازار زمـان مـى آیـد و كـسـى بـا خـر ُمـهـره هـاى احـسـاسـا ِ
ت پیـ ِ
ِ
هـاى كـبـ ُود نـیـز نِگریـسـت :در
دركـنـار ایـن ُسـفـرۂ چركـین ،به ایـن خـرمـ ُهـره
ولـى مـى تـوان
ِ
ِ
كبودى آنها آسمان است ،دریاست ،ماتم است ،پندار است ،رؤیاست.
ِ
ناچیز كب ُود فام در پچپچۀ غمی ِن خزانی...
و منم فروشندۂ این خر ُمهره هاى
ِ
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واژه نامه
آ
آبن ُوس = نوعی چوب سیاه رنگ و گران بها
آژنگ = چین و شکن چهره ناشی از پیری و یا خشم
آژیرم شد = مرا آگاه و هوشیار کرد
آماس = ورم ،برآمدگی
اثر ازدست دادن
ِ
آماس خورشیدها = براساس تئوریهای علمی ،ستاره های متوسط مانند خورشید ،در ِ
کنونی خود
برابرابعاد
گرانشی خود ،پس ازمیلیاردها سال بتدریج تا۹۱2
ذخیره سوخت و کاهش نیروی
ِ
ِ
ِ
"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
می ریزند و کوچک می شوند وآن گاه ،درسیاراتی که شاید به هنگام "آماس" بطورکامل ذوب نشده
باشند ،شاید "حیات" دوباره جوانه بزند و ازسرگرفته شود .منظورطبری دربند ،۳مردن در
"آماس"خورشید ،وسپس رستاخیز و زایشی نو به هنگام فروکش کردن پدیده "آماس" بوده است.
ِ
آونگان = آویخته ،آویزان
آویشن = گیاه معطّر صحرایی

ا
ابلق = سیاه ُوسفید؛ دورنگ
اریحا = شهری در فلسطین قدیم
اُسطُرالب = آلتی برای یافتن ارتفاع ستارگان ،طول یاب ،اصل کلمه یونانی بمعنای ترازوی آفتاب
انباید = انباند ،انباشته می کند
تقطیر مایعات و گرفتن ُعصاره و عرق
انبیق = ظرفی برای
ِ

ب
باشنده = ساکن ،مقیم
بِپای = تح ّمل کن ،صبر کن
بدبده = بلدرچین؛ نوعی مرغ
رج بابِل = ساختمانی چند طبقه که در ِسفر (کتاب) پنجم تورات موسوم به سفر پیدایش به آن اشاره شده
بُ ِ
سراسر
است .مردمی همزبان آنرا می ساختند تا به آسمان و جایگاه خدا برسند .ولی پروردگار آنها را در
ِ
ت قوم های مختلف پراکند که زبان شان متفاوت بود.
زمین به صور ِ
بُزرو = کوره راه  ،مال ُرو
بِشکیب = شکیبا و صبور باش
بیوسیده ام = (ازمصدر بیوسیدن به معنای انتظارداشتن و انتظارکشیدن)؛ انتظار کشیده ام
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پ
پرندین = ابریشمین ،حریری
پرویزن = صافی ،غربال ،الک
پروین = دسته ای  ۳تایی از ستارگان به شکل خوشۀ انگور
پرّه های آفرا = اشاره به برگ های کوچک و پنجه شکل درخت افرا
پولک = کنایه از پول

ت
تافته = پارچۀ ابریشمین لطیف
تاک = درخت مو باال رونده
تسخر مزن = تمس ُخر مکن (تسخر به معنای :تمس ُخر ،ریشخند ،استهزاء ...،فرهنگ دهخدا)
سراشیبی تُن ِد کوه
تُن ِده =
ِ
تندیس = پیکره ،مجسمه
ب قماربازان
ک غروب ،آنگاه که کالغان می پرند ،آخرش ِ
ک روشنایی صبح یا نزدی ِ
تنگِ کالغ پر= نزدی ِ
ت تنۀ سفید؛ اشاره به برگ های قرمز پاییزی درخت توس
ت ُوس = درختی با پوس ِ
سر کوه؛ نیز شعاع آفتاب
تیغ = بلندی ِ

ج
جا ِمه زیب = آراسته به جامه و لباس
ت عقل
ت ِخرد = عظمت و قدر ِ
جبرو ِ
لباس رو
ُجبّه = باال پوش،
ِ
جواله = بافنده ،نسّاج ،سازنده

چ
چرخ زمان
چر ِخشت = حوض و چرخی که درآن انگور را بفشارند تا عصارۂ آن بگیرند؛ کنایه است از
ِ
چفت = چوب بن ِد تاک انگور و مانند آن
ِ
چنتا = چنته ،کیسه ،توشه دان
چیچستِه = نام قدیم دریای ارومیه (نگاه کنید به :دریاچۀ چیچسته)
چین = چینه ،دیوار ِگلین
دیوار ِگلین؛ نیز به معنای دانۀ مرغان
چینه =
ِ
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خ
خارایی = سختی و درشتی تمام (خارا = سنگ)
خارآگین = خاردار بودن ،پُرخار بودن
خدیو = خداوند ،پادشاه ،امیر ،فرمانروا (خدیور هم گفته شده)
ُ
هره = درختی بوته مانند با گلهای سرخ و سفید اما تلخ و سمی و کشنده
خرز ِ
خرسنگ = سنگِ بزرگ
خلنگ = گیاهی است؛ نیز خس و خار ،و به معنای دورنگ یا ابلق
خلن ِگستان = خلنگ زار؛ زمین پُر خس و خار و متروک ؛ خارستان
خمیاز = خمیازه
خورنق = نام قصری در زمان ساسانیان؛ کاخ؛ نیز نام نهری است به کوفه
خیزاب = موج آب ؛ کوهۀ آب

د
درای = زنگ ،جرس،
درخورد = شایسته ،الیق ،سزاوار
دریاچۀ چیچستِه = دریاچۀ ارومیه
دری ُو ِزه = سائل و سؤال کننده ،گدا
ِدلپُر = پُر از خشم و بُغض
نفس داغ
د ِم سوزان =
ِ
دواج = لحاف ،رو انداز

ر
ِرشتِه = بند

ز
زبانه زن است = شعله می کشد
زیناوند = کامالً ُمسلّح
زبرجد = از سنگهای قیمتی ،نوعی از آلومین رنگین به رنگ زرد یا سبز

س
سا ِحر = افسونگر ،جادوگر
ِسپری = گذرنده ،گذرا ،نابود و تمام شونده
ِسپنج = گذرا  ،دنیای گذرا
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ِسدر= از درختان بهشتی که گویند خاردار ولی سایه بسیار سنگین و لطیفی دارد با عمری دوهزارساله
سرو نونهال ،و اشاره به معشوق خوش ق ّد ُو قامت
سرو نو ُرسته،
سرو ناز =
ِ
ِ
ِ
سروناز = نام دخترانه (بر وز ِن سحرناز) ،و نام نوایی در موسیقی اصی ِل ایرانی
ندای درون
سُروش = الهام؛
ِ
سزنده = سزاوار
سطوت = ِحشمت و مهابت
سفینه = ِکشتی
سمند = اسب؛ اسبی که رنگش مایل به زردی باشد
سنگیده = سنگ شده ؛ فُسیلی
سیمابگون = به رنگ سیماب (جیوه) یا نقره

ش
شبرنگ= شبگون ،سیاه و تیره و تاریک مانند شب
شبق = مشکی ،سیاه
شرّابه = آویز ،طُرّه ،منگوله
ِشراع = بادبان
شعر= مو؛ جامۀ شعر اشاره است به پوششی از مو
شنگرف = (رنگِ) سُرخ ،سُرخ فام ،سولفورجیوه ،یکی ازسنگهای معد ِن جیوه با رگه هایی به رنگ سرخ یا
قهوه ای)
شوکران = گیا ِه مسموم کننده؛ زهر
باز شکاری (نوعی پرنده شکاری)
شهباز = شاه باز ،بهترین ِ
شهسوار = سوار؛ دلیر و دالور

ص
صُلب = استوار ،محکم ،پابرجا
صمغ = شیرۂ گیاهان که پس از سالها تبدیل به سنگی قیمتی و زیبا میشود (نگاه کنید به :کهربا)
صیحه = بانگِ بلند ،فریاد ،آوا ،آواز
ِ

ط
طنبور= تنبور ،نوعی آلت موسیقی شبیه به سه تار
طوبا = از درختان بهشتی که هرکس به آن بیاویزد به بهشت برده شود ،نام طوبی فقط یکبار درقرآن آمده
(سورۂ رعد ،آیه)۹۱
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ع
عزایِم خوانی = ِورد و افسون و ُدعا خواندن
عنبرآمیز= خوشبو ،آلوده به بوی عنبر(ماده ای خوشبو به رنگ خاکستری که در روده و معده ماهی
عنبر تولید می شود و روی آب دریا جمع می شود)

غ
غوکان = غورباغه ها (جمع غوک)

ف
فام = رنگ
فائوست = نام جادوگر و حقه باز در ادبیات و افسانه های قدیم اروپا و به ویژه آلمان .اشاره به نمایشنامه
دکتر فائوست نوشته کریستوفر مارلو۹۳2۱ ،م ،که در آن فائوست روحش را در ازای قدرت و دانش به
شیطان می فروشد.
فرا نِمی بُرد = قطع نمی شود
فراخا = فراخنا ،گشادگی و فراخی
فرازگیر = باال رونده
فرازمان = بلندی ،بلندا
روغ نزار = آفتاب رو به پایان
فُ ِ

ق
ب سنتور
قا ُشقک = ِمضرا ِ
قُبّه = برآمدگی ِگرد و ُکروی؛ قبة زرین ،کنایه است از آفتاب
قُ ّدو ِمه = گیاهی با دانه های زرد و خاصیت دارویی
قفایی = بنفش رنگ

ک
کرنا = بوق و شیپور
ریچه = کلبه
ُک ِ
ُکنا = ُکنندهُ ،کنِشگر
کومه = آلونک ،کلبه
مغ فسیل شده درخت کاج با خاصیت مغناطیسی(amber) ،
که ُربا = کاه رُبا ،سنگی قیمتی و زیبا از ص ِ
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گ
ُگدار = گذرگاه و معبر (از رود)
گد ُوک = گردنۀ کوهُ ،کتل
ِگ ِره بند = آمیزه ،آمیزش ،ترکیب
گژن پوش = پوشیده از گیاه؛ گژ در زبان کردی به معنای گیاه خودرو و مرز است
ُگلخن = آتشدان ،آتشگاه ،آتش خانه
گلی فام = به رنگِ گل ،سرح رنگ
ُگنگ = الل
گوهر آمود = گوهر آذین
گوهربیز = جواهرنشان

ل
آبی تیره یا کبود
آبی آسمانی ،نیلیِ ،
الژورد = الجورد ،اشاره به آسمان ،سنگی قیمتی به رنگ ِ
لِشتن = لیسیدن
لُعبت ساز = کنایه از دنیای بازیگر

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.
ململ = نوعی پارچه سفید و نازک
می خایند = (از مصدر خاییدن به معنای جویدن) ،به دندان می جوند
می ژکند = غ ّر ُو لُند می کنند
می طرازند = می سازند ،می آرایند
مینوی = بهشتی

ن
ناورد = نبرد ،پیکار
نُمود = (عالم) فانی و ناسوت

و
واژ ُون = واژگون
گاو نر
ورزا = ِ
وزغ = غورباغه ،و جمع وزغه (جانوری شبیه به چلپاسه)
25

With Autumn’s Whisper by: Ehsan Tabari
و تَکمِله ای بر این دفتر
"در پچپچۀ پاییز ،فریادِ بهاریَم را شنیدی؟" (ا.ط – بند پایانی)
"با پچپچۀ پاییز" را به مثابه سندِ هنریِ نیرومندی یافتیم برای محکومیتِ پاسدارانِ تاریکی" ،در این کوُهسارانِ سَنگیده و بی قلبِ جهانِ
سرمایه" ؛ و برای ساختن تازیانه ای از جنسِ شعر وُ ترانه وُ سرود ،در دستانِ تاریخ سازِ فرزندانِ رَنج و کارِ میهن که رویارویِ دستگاهِ ظلم و
ستمِ "این قحبگانِ نان به پلیدی خور"(به تعبیر س.ک) گردن فرازیده اند و دالورانه می رزمند  ،...و بر آن شدیم که همزمان با خروش خلق
در این ناوَردِ سرنوشت ساز ،آن را در مجموعه ای صوتی -متنی برای عرضه به فرزندانِ پاکبازِ سُرایندۀ اثر  -احسان طبری -فراهم آوریم.
به باورِ ما" ،فریادهای بهاری" طبری نازنین به رَغمِ"تقلّای اوباشانۀ" گزمگانِ ارتجاع و عواملِ امپریالیسم که به حذف فیزیکی وی و انبوهی
از دانشمندان و یارانش انجامید ،حتی با گذشت بیش از سه دهه از قتلِ عامِ شقایق ها در دهه 06و آن تابستان سیاه و شهریورِ شوم ...نه تنها
گُم نشد ،بلکه همچنان"حماسۀ انسان" و حکایتِ "رَنج و رزمِ توامانِ" بشریتِ معاصر را برای ما ایرانیان روایت می کند.
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 ها...
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.
قافله ای بی پایان از "شوُرش گرانی کُنجکاو ،و مورانی خردمند"...
شایان توجه اینکه طبری در درس نامه های پیش و پس از این اثر نیز ،همین تِمِ نثرِ موزونِ شاعرانه در پچپچه ها را به کار گرفته است.
نمونه زیر (به نقل از مجلۀ چیستا)* عالوه بر اینکه نثری است موزون و از جنسِ"با پچپچه پاییز" ،خود نشانه دیگری است از تمرکز دائمی او
بر رهایی و سعادتِ "انسان! با همۀ طنینِ بلورینش!"در جادۀ بی پایانِ شعر وُ ادبِ پارسی که جا دارد آنرا در پایان این دفتر با هم ترنّم کنیم:

"و اینَک در خُنَکایِ این عصرِ پاییزی ،من در نقطۀ مجهولِ تاریخ ،ولی بر سرِ شاهراهِ عظیمِ چرخشِ آن ایستاده
ام .قلبم نیمی خون و نیمی نور است .به فردا مشکوک و به پس فردا مطمئنم .می دانم که دنیا ابدا و ابدا تابعِ
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
خواهم زیست .چنان که تمامِ سازندگانِ تمدّنِ انسانی در من و معاصرانِ من زیستند و من لحظه ای گذرا از
هستیِ جاویدِ پهلوانِ تناور و قدرتمندی بودم که "بشر" نام دارد*".
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* پاراگراف پایانی مقاله "برگی در گردباد" -نقل از کتاب" پادشاه خورشید" (حاوی مجموعه مقاالت منتشر نشده ای از احسان طبری که از
مهرماه  0606تا اردیبهشت 0601نخستین بار با نام مستعار "کاووس صداقت" در مجلۀ چیستا به سردبیری زنده یاد پرویز شهریاری به چاپ
رسیده است .مقاله "برگی در گردباد" در شماره  0بهمن ماه  0606مجله مزبور منتشر شده بود) .کتاب ارزشمند"پادشاه خورشید" نیز اخیرا
در ایران توسط نشر پژواک فروزان ،چاپ اول  0631با شماره شابک  311-066-1330-60-3با قیمت  10،666تومان انتشار یافته است.
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