
یک مسمّطِ زیبایِ شرم آورِ پاییزی    

که ـچـشم و است  به حدّی  های پـهـناوری از ـکـانادا  پاییز در بخش  شُکوهِ 

ــیانِ مـقــیمِ ـکــانادا در هر بیـنــنده ای را مـبــهوتِ خودمی ـکــند.  ایراـن ذهنِ 

ـند و با مهرگاـن ـطه  -ولو ـمـجازی- در راـب هایی  ـرگزاری همایش  تدارکِ ـب

ـطه دارم این راـب اگر حــرفی در  که  صحبت کرده اند  من  با  هم  دوستانی 

به مرا  باره بـزمن»   این  که حـرفی در  «پاییز» و «این  بـگویم.  «مهـرگان» و 

به مهـرگان که  صریحی  های  دیوانِ مـنوچهریِ دامـغانی کـشید و از داللت 

ـبایی ـسّمطِ زـی به ـم یادِ او می کــنم-   که  ـربار  ـثلِ ـه داشت ـعـبور داد و -ـم

کشید که در مدحِ سلطان مسعودِ غزنوی سروده است:

خیزید و خز آرید که هنگامِ خزان است

بادِ خُنَک از جانبِ خوارزم وزان است

(آن برگِ رزان بین که بر آن شاخْ، رزان است)آن برگْرِزان بین که بر آن شاخِ رزان است 

گویی به مثل پیرهنِ رنگرزان است

دهقان به تعجّب سرِ انگُشت گزان است

کاندر چمن و باغ نه گُل مانْد و نه گلنار

ندِ درخـشان از «ریخـنتِ کُرک و ـپرهای ـبهار» سخن منوچهری پس از این ـب

های آن خـــواهد پاییزی و تـــوصیفِ میوه  بوییِ  به خوش  می گـــوید. و 

صدایِ خش خشِ اما در همـین بـندِ نخـست تـکرارِ «خ» و «ز»  رداخت،  ـپ

برگها را در کنارِ رنگارنگی و ریخنتِ حلـظه به حلظه ی آـنها تداعی می کند

و تابلویی چشم نواز از ـهرچه از پنجره های رو به افرا و چـنار می توان دید

به منایش می گذارد. در بندِ دوم می گوید:
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طاووسِ بهاری را ، دُنبال بکَندند 

پَرَّش بِبُریدند و به کُنجی بِفِکندند

خسته، -به میانْ باغ- به زاریش پسندند

با او نَنِشینند و نگویند و نخندند

وین پَرّ ِ نگارینْش بَر او بازنبندند

(تا آذرمَه بُگذَرد  آید [سپس] آزار  )  تا آذرمَه بُگذَرد و آید آزار 

خشونتی که درین بند نسبت به (طاووسِ بهاری) می بینیم تا حدّ ِ زیادی

ابرِ آزاری خـواهد آذرمه خـواهد گـذشت و  که  است و امـیدوارانه  دلسوزانه 

که بالی»  کرد و «دـن رشد خواهـند  با  طاووسِ زـی این  رهایِ  دوباره ـپ رسید و 

به بال ریـخـته  پر و  شد. عجاـلـتا ـپـرنده ی  ظاهر ـخـواهد  نو  شده از  ـکـنده 

کنجی نشسته و کسی به متاشایِ او منی آید.

ها آن را که در فرهنگ  سخن می ـگـوید  گُلِ «خجــسته»   در ـبـندِ ـبـعد از 

«همیشه بهار» معنی کرده اند. ما امروزه به این گُل «جـعفری» می گوییم

به  پاییزی هـمـچونMarigoldو در انگلـیـسی  گلِ  این  است.   ـمـعروف 

  بینِ این گل وSouciبیماران، رنگی برافروخته دارد ، در فرانسه واژه ی 

هم «خـجـسته» را دردـمـند است. ـمـنوچهری  مـعـنایِ «نـگـرانی»  ـمـشترک 

می بیند:

شبگیر نبینی که خجسته به چه درد است؟

 پُرچین کرده ست(ابرو، گل برگ های جعفری فِر دارند)کرده دورُخان زرد و بَرو 

دل غالیه فام ست و رُخش چون گُلِ زرداست

گویی که شبِ دوش مِی و غالیه خَوردست

بویش همه بویِ سمن و مشک بِبُردست

رنگش همه رنگِ دورُخِ عاشقِ بیمار
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سیب را نار (انار)و  آبی (بِه)،  ارن،  در ـپنج ـبندِ ـبعدی مـنوچهری تُـرن ،ـن

وصف می کـند و پس از آن واردِ ـبخشِ شرم آورِ شعر می شویم اما ـپیش از

آن این پنج میوه را از  شاخه ی این شعر بچینید:

(آی عجب دار!)بنگر به تُرن  -اِی عجبی دار!- که چونست  

پستانی سخت ست و درازست و نگونست

زردست و سپیدست و سپیدیش فزون ست

زردیش برون ست و سپیدیش درون ست

چون سیم درون ست و چو دینار برون ست

آکنده بدان سیمِ درون لولوءِ شهوار

نارن ، چو دو کفّه یِ سیمینِ ترازو

هر دو ز زرِ سُرخ طال کرده برون سو

آکنده به کافور و گاُلبِ خوش و لولو

وانگاه یکی زرگَرَکِ زیرکِ جادو

)baa zarro ... labe har du(کما بیش با این تلفظ *با زرّ  به هم باز نهاده لبِ هر دو 

موار بر آژده ـه سوزن  سرِ  به  سطحِ مرـکـباترویش  سوزنِ  سوزن  به  orange (در انگلـیـسی 

spot(می گویند 

(بِهْ، مانند جوجه ای  از تخم بیرون آمده)  آبی  چو یکی جوژَک از خایه بجسته 

چون جوژَگَکان از تنِ او موی برُسته

مادَرْش بجَسته سرَش از تن بگُسسته

نیکو -و به اندام- جراحَتْش ببسته

یک پایَکِ او را زِ بُن اندر بشکسته 

و  آویخته  او را به دگر پای نگونسار

وان نار به کردارِ یکی حُقّه ی ساده
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بیجاده همی رنگ بدان حُقّه بداده

خلتی گُهرِ سرخ دران حُقّه نهاده

 فتاده(بر رویِ آن)) بران روی  (لباسِ زردخلتی سَلَبِ زرد

بر سَرْش یکی غالیه دانی بگشاده

 (بُراده ی طال)واکنده دران غالیه دان سونشِ دینار

وان سیب چو مخروط ، یکی گویِ تبرزد

(مایعی زردرنگ که در رنگرزی استفاده می کنند)در «مُعَصفرَی آب» زده باری سیصد 

بر گِردِ  رُخَش بر  ، نُقَطی چند ز بُسَّد

واندر دُمِ او سبز، جُلیلی ز زُمرّد

واندر شکمش خُردَک خُردَک دو سه گُنبد

زنگی بچّه ای خُفته به هریک در ، چون قار

شعر می رسیم که بدبختانه ذرّه ای از اـکنون به ـبخشِ ـترسناک و شرم آورِ 

به اـنـگور و گرـفـنتِ این ـبـخش ،ـمـنوچهری  شود. در  زـیـباییِ آن ـکـاسته منی 

ست. در ایـنجا پاییزی و مهرگانی  رویدادِ  که مهـمترین  پردازد،  شراب می 

یک مردِ دهقانِ غیرمـتند را می بیـنیم که از آـبسنت شدنِ دخترانش به خـشم

این استخوان های  ام  با خـشونتِ مت مرد  است.  سرِ ایـشان را بـریده  آمده و 

چه زندانی می منـاید. آن  جانِ اـیشان را  تنِ بی  خورد می کـند و  دختران را 

این ـعمل را شرم آورتر می ـکند این است که او می داند ـکسی او را به این

:1خون بازداشت نخواهدکرد

دهقان که سحرگاهان از خانه بیاید

نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید

این مضمون در شعرِ فرخی (معاصر با منوچهری) نیز سابقه دارد : 1
چون کسی کینه ز خون ریزِ رزان باز نخواست 

خونشان گشت به نزدیکِ خردمند حالل
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این ـعمل را شرم آورتر می ـکند این است که او می داند ـکسی او را به این

:1خون بازداشت نخواهدکرد

دهقان که سحرگاهان از خانه بیاید

نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید

این مضمون در شعرِ فرخی (معاصر با منوچهری) نیز سابقه دارد : 1
چون کسی کینه ز خون ریزِ رزان باز نخواست 

خونشان گشت به نزدیکِ خردمند حالل



  آید ، درِ رَز را بگشاید (باغِ انگور)نزدیکِ رَز 

تا دخترِ رَز را چه به کارست و چه شاید

یک دخترِ دوشیزه بدو رُخ ننماید

االّ همه آبسنت و االّ همه بیمار

گوید که شما دخترکان را چه رسیدست؟

رخسارِ شما پردگیان را که بدیدست؟

وز خانه شما پردگیان را که کشیدست؟

 به شما بر ، که دریده ست؟ (بکارت)وین پرده ی ایزد

تا من بشدم خانه ! درینجا که رسیده ست؟

 و بکوشید به گفتار(سرِ عقل بیایید) گردید به کردار

تا مادرتان گفت که من بچه بزادم

از بهرِ شما من به نگهداشت فتادم

قفلی به درِ باغِ شما بر، بنهادم

درهای شما هفته به هفته نگشادم

کس را -به مثل- سویِ شما بار ندادم

 نکونام و نکوکار(بزرگ شوید)گفتم که برآیید 

امروز همی بینَمِتان بار گرفته

(اوبار در اینجا به معنیِ تورُّم است)وز بارِ گران جِرمِ تن اوبار گرفته 

رخسارَکِتان گونه ی دینار گرفته

زهدانَکِتان بچه ی بسیار گرفته

پستانَکِتان شیر به خروار گرفته

(رنگِ رختان تغییر کرده)آورده شکم پیش و زگونه شده رخسار 

  آید ، درِ رَز را بگشاید (باغِ انگور)نزدیکِ رَز 

تا دخترِ رَز را چه به کارست و چه شاید

یک دخترِ دوشیزه بدو رُخ ننماید

االّ همه آبسنت و االّ همه بیمار

گوید که شما دخترکان را چه رسیدست؟

رخسارِ شما پردگیان را که بدیدست؟

وز خانه شما پردگیان را که کشیدست؟

 به شما بر ، که دریده ست؟ (بکارت)وین پرده ی ایزد

تا من بشدم خانه ! درینجا که رسیده ست؟

 و بکوشید به گفتار(سرِ عقل بیایید) گردید به کردار

تا مادرتان گفت که من بچه بزادم

از بهرِ شما من به نگهداشت فتادم

قفلی به درِ باغِ شما بر، بنهادم

درهای شما هفته به هفته نگشادم

کس را -به مثل- سویِ شما بار ندادم

 نکونام و نکوکار(بزرگ شوید)گفتم که برآیید 

امروز همی بینَمِتان بار گرفته

(اوبار در اینجا به معنیِ تورُّم است)وز بارِ گران جِرمِ تن اوبار گرفته 

رخسارَکِتان گونه ی دینار گرفته

زهدانَکِتان بچه ی بسیار گرفته

پستانَکِتان شیر به خروار گرفته

(رنگِ رختان تغییر کرده)آورده شکم پیش و زگونه شده رخسار 



به کرده و هـفـته  زندانی می  دختران را  که  این اولِ ماـجـراست! این  ـهـنوز 

هفته قفلِ درشان را باز منی کرده انگیزه ی کافی را در اختیارِ او می گذارد

که با خشونتِ متام این آبروریزی را از وسط جمع کند: 

من  نیز مکافاتِ شما باز منایم

اندامِ شما یک به یک از هم بگشایم

از باغ به زندان برم و دیر بیایم

چون آمدمی نزدِ شما دیر نپایم

اندامِ شما زیرِ لگد خُرد بسایم

زیرا که شما را به جز این نیست سزاوار

رسد و ـمـنوچهری ترـجـیح به ـپـایان می  در ایـنـجا گـفـتارِ دـهـقانِ ـخـشمگین 

یز در ارائه ی بازگو کـند. راوی ـن خودش  زبانِ  ماجرا را از  دهد بقیه ی  می 

روایتِ خود کمتر از دهقان خشونت ندارد:

دهقان به در آید و فراوان نگَرَدْشان

تیغی بکِشد  تیز و گلو بازبُرَدْشان

(تبنگو = سبد)وانگه «به تَبَنگویَکَش اندر» سپُرَدْشان 

ور زانکه نگنجند بدو درفشُرَدْشان

بر پُشت نهَدْشان و سویِ خانه برَدْشان

وز پشت فروگیرد و برهم نهد انبار

آنگه «به یکی چرخُشت اندر» فکندْشان 

بر پُشت لگد بیست هزاران بزندْشان

رگ ها ببُردْشان ، سُتُخوان ها بکِنَدْشان

پشت و سر و پهلوی، بهم در ، شکندْشان

از بندِ شبانْ روزی بیرون نهلدْشان

به کرده و هـفـته  زندانی می  دختران را  که  این اولِ ماـجـراست! این  ـهـنوز 

هفته قفلِ درشان را باز منی کرده انگیزه ی کافی را در اختیارِ او می گذارد

که با خشونتِ متام این آبروریزی را از وسط جمع کند: 

من  نیز مکافاتِ شما باز منایم

اندامِ شما یک به یک از هم بگشایم

از باغ به زندان برم و دیر بیایم

چون آمدمی نزدِ شما دیر نپایم

اندامِ شما زیرِ لگد خُرد بسایم

زیرا که شما را به جز این نیست سزاوار

رسد و ـمـنوچهری ترـجـیح به ـپـایان می  در ایـنـجا گـفـتارِ دـهـقانِ ـخـشمگین 

یز در ارائه ی بازگو کـند. راوی ـن خودش  زبانِ  ماجرا را از  دهد بقیه ی  می 

روایتِ خود کمتر از دهقان خشونت ندارد:

دهقان به در آید و فراوان نگَرَدْشان

تیغی بکِشد  تیز و گلو بازبُرَدْشان

(تبنگو = سبد)وانگه «به تَبَنگویَکَش اندر» سپُرَدْشان 

ور زانکه نگنجند بدو درفشُرَدْشان

بر پُشت نهَدْشان و سویِ خانه برَدْشان

وز پشت فروگیرد و برهم نهد انبار

آنگه «به یکی چرخُشت اندر» فکندْشان 

بر پُشت لگد بیست هزاران بزندْشان

رگ ها ببُردْشان ، سُتُخوان ها بکِنَدْشان

پشت و سر و پهلوی، بهم در ، شکندْشان

از بندِ شبانْ روزی بیرون نهلدْشان



تا خون برود از تنشان پاک به یکبار

رقم زیر  دقتی عجـیب و خـواندنی در ـبـندِ  با  این ـمـسمّط  ـخـشن ترین ـبـندِ 

استخوان های مـقتوالن خورد. در این جا ـقاتل با خوـنسردی رگ ها و  می 

خونِ پس از آن  ندارد،  ها  به آن  جایی منـتقل می کـندو هـیچ اعتـنایی  به  را 

خاطرِ ـقـتلِ که ـکـسی او را به  داند  ریزد . ـقـاتل می  ها می  اـیـشان را درخُم 

دخترانی که بی شوهر باردار شده اند مواخذه نخواهد کرد:

آنگاه بیارد رگشان و سُتُخوانْشان

جایی فکندشان و نگردد نگران ْشان

خون ْشان همه بردارد ، یکباره و جان ْشان

وندرفکند باز به زندانِ گرانْشان

سه ماه شمرده، نبَرَد نام و نشانْشان

داند که بدان خون نبود مرد،  گرفتار 

خوابِ شاعر از  گویی  شعر تغیـــیر می کـــند ،  نِ  این بـــند حل پس از 

وحشت ناکی که می دیده بیدار شده است و همه چیز را سرِ جایِ خودش

می بیند ، قتلی در کار نیست و خشونتی وجود ندارد با این که باز سخن

سخن به سمتِ ـنشاطِ مجـلسِ باده گـساری از کشنت پیش می آید اما روالِ 

متمایل است:

یک روز سبک خیزد ، شاد و خوش و خندان

پیش آید و بردارد مُهر از در و بندان

چون درنگرد باز به زندانی و زندان

صد شمع و چراغ اوفتَدَش بر لب و دندان

گُل بیند، چندان و سمن بیند چندان

چندان که به گلزار ندیده ست و سمنزار

تا خون برود از تنشان پاک به یکبار

رقم زیر  دقتی عجـیب و خـواندنی در ـبـندِ  با  این ـمـسمّط  ـخـشن ترین ـبـندِ 

استخوان های مـقتوالن خورد. در این جا ـقاتل با خوـنسردی رگ ها و  می 

خونِ پس از آن  ندارد،  ها  به آن  جایی منـتقل می کـندو هـیچ اعتـنایی  به  را 

خاطرِ ـقـتلِ که ـکـسی او را به  داند  ریزد . ـقـاتل می  ها می  اـیـشان را درخُم 

دخترانی که بی شوهر باردار شده اند مواخذه نخواهد کرد:

آنگاه بیارد رگشان و سُتُخوانْشان

جایی فکندشان و نگردد نگران ْشان

خون ْشان همه بردارد ، یکباره و جان ْشان

وندرفکند باز به زندانِ گرانْشان

سه ماه شمرده، نبَرَد نام و نشانْشان

داند که بدان خون نبود مرد،  گرفتار 

خوابِ شاعر از  گویی  شعر تغیـــیر می کـــند ،  نِ  این بـــند حل پس از 

وحشت ناکی که می دیده بیدار شده است و همه چیز را سرِ جایِ خودش

می بیند ، قتلی در کار نیست و خشونتی وجود ندارد با این که باز سخن

سخن به سمتِ ـنشاطِ مجـلسِ باده گـساری از کشنت پیش می آید اما روالِ 

متمایل است:

یک روز سبک خیزد ، شاد و خوش و خندان

پیش آید و بردارد مُهر از در و بندان

چون درنگرد باز به زندانی و زندان

صد شمع و چراغ اوفتَدَش بر لب و دندان

گُل بیند، چندان و سمن بیند چندان

چندان که به گلزار ندیده ست و سمنزار



گوید  که شما را به چسان حال بکُشتم

اندر خُمتان کردم و آن جای بِهِشتَم

از آبِ خوش و خاک، یکی گِل بسِرِشتَم

کردم «سرِ خُمْتان به گِل» و ایمن گشتم

 به انگشت خطی گِردِ گِل اندر بنوشتم

یا bangesht(در اینجا بر من معلوم نیست که  است  درست  دست.bangosht  یعنی با زغال  با انگـشتِ    یعـنی 

خُم را ـثبت می کـند سرِ  سنتِ  اریخِ ـب تازه،  ـت گِلِ  به هرحال معلوم است که با زغال بر گِلِ خشک شده یا با انگشت بر 

که بداند کی آن را بگشاید و احتماال اطالعاتی راجع به جنسِ انگور می نویسد) 

روستاهایگفتم که شما را نبُوَد  زین پس بازار  آمد»، هـنوز در  (بازار در ایـنجا یعـنـی«رفت و 

کرمان به بیرون از خانه می گویند بازار)

امروز به خُم اندر نیکوتر از آنید

نیکوتر از آنید و بی آهو تر از آنید

زنده تر از آنید و به نیروتر از آنید

واالتر از آنید و نکوخوتر از آنید

حقّا که بسی تازه تر و نوتر از آنید

من نیز ازین پسْ تان نَنْمایَم آزار

دهقان که بارِ دـیگر میکـروفُن را از راوی گرـفته است ، دـیگر آن مردِ خـشن

داشتنی دارد ـتبدیل بس نـیکو و دوست  دخترانی  که  و غیرمتـند نـیست. او 

جز جاللِ مـجالسِ بـاشکوه را آرزو برایِ عزیـزانش  که  است  شده  پدری  به 

منی کند:

از مجلسِتان هرگز بیرون نگذارم

وز جان و دل و دیده، گرامی تر دارم

(رویِ سرتان گالب می ریزم)بر فرقِ شما آبِ گُلِ سوری بارم 

گوید  که شما را به چسان حال بکُشتم

اندر خُمتان کردم و آن جای بِهِشتَم

از آبِ خوش و خاک، یکی گِل بسِرِشتَم

کردم «سرِ خُمْتان به گِل» و ایمن گشتم

 به انگشت خطی گِردِ گِل اندر بنوشتم

یا bangesht(در اینجا بر من معلوم نیست که  است  درست  دست.bangosht  یعنی با زغال  با انگـشتِ    یعـنی 

خُم را ـثبت می کـند سرِ  سنتِ  اریخِ ـب تازه،  ـت گِلِ  به هرحال معلوم است که با زغال بر گِلِ خشک شده یا با انگشت بر 

که بداند کی آن را بگشاید و احتماال اطالعاتی راجع به جنسِ انگور می نویسد) 

روستاهایگفتم که شما را نبُوَد  زین پس بازار  آمد»، هـنوز در  (بازار در ایـنجا یعـنـی«رفت و 

کرمان به بیرون از خانه می گویند بازار)

امروز به خُم اندر نیکوتر از آنید

نیکوتر از آنید و بی آهو تر از آنید

زنده تر از آنید و به نیروتر از آنید

واالتر از آنید و نکوخوتر از آنید

حقّا که بسی تازه تر و نوتر از آنید

من نیز ازین پسْ تان نَنْمایَم آزار

دهقان که بارِ دـیگر میکـروفُن را از راوی گرـفته است ، دـیگر آن مردِ خـشن

داشتنی دارد ـتبدیل بس نـیکو و دوست  دخترانی  که  و غیرمتـند نـیست. او 

جز جاللِ مـجالسِ بـاشکوه را آرزو برایِ عزیـزانش  که  است  شده  پدری  به 

منی کند:

از مجلسِتان هرگز بیرون نگذارم

وز جان و دل و دیده، گرامی تر دارم

(رویِ سرتان گالب می ریزم)بر فرقِ شما آبِ گُلِ سوری بارم 



اندر بگـسارم چو آبی به هم  جامِبا جامِ  «با  جوانی»  و دبیـرسیاقی  جامِ  «یا   (این بـیت را دهـخدا 

چوآبی»ـثبت کرده است. «چو آبی» گـمامن یـعنی ـمثلِ ـمرغابی که احـتماال ـهمان «بطِ شراب»  است که به «صراحی»

گفته می شود)

من خوب مکافاتِ شما بازگزارم

(بَتاوار=فرجام ، پایانِ کار)من حقّ ِ شما بازگزارم به بَتاوار 

ـند از یک ـب سلطان ـمـسعود می گــراید و  مدحِ  به  ـنوچهری  این ـم پس از 

ـمسمّطش را به «تخـلّص» یا گذار (از ـتغزّل به مدح) اخـتصاص می دهد

این بند از دو نظر جالب است: نخست آن را بخوانیم:

(ساتگنی = قدحِ بزرگ)آن گاه یکی ساتگِنی باده برآرد 

دهقان ،و  زمانی به کفِ دست بدارد

بر دورُخِ او رنگش، ماهی بنگارد

عود وعود و بَلَسان بویش در مغز بکارد  (بلسان گیاهی خوشبوست ، بویِ آن شراب در مغز یادآور 

بلسان است)

گوید که مرا این میِ مشکین نگوارد

االّ که خورم یادِ شهی عادل و مختار

ـــرمش و پیچــــیدنِ نامحــــسوس و ـــند ـیـــکی ـن این ـب جالب در  دو نکته ی 

هنرمندانه به سمتِ مدح که به آن «حُـسنِ تخـلّص»  می گوـیند و دوم آجنا

نورِ که از انـعـکاسِ  ماهی بـنـگارد»  «بر دورُخِ او رـنـگش،  که می گــوید: 

این نخـــستین است و  شده  نورانی  ماه  شراب، ـچــهره ی دـهــقان ـمــثلِ 

ارها با ها گـرفت و ـب حافظ ـبعدها از آن بهره  که  به ـمضمونی  اشاره هـاست 

پخته تر کردن همین «تابیدنِ نور از جام به صورت یا برعکس»ابیاتی چون

«عکسِ روی تو چو در آینه ی جام افتاد» را بازآفرینی کرد.

مهرانِ راد

۲۰۲۰پاییزِ 
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