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 چند اين شب و خاموشی؟ وقت است که برخيزم
 وين آتش خندان را با صبح بر انگيزم

 
 گر سوختنم بايد افروختنم بايد

 ای عشق بزن در من کز شعله نپرهيزم
 

 صد دشت شقايق چشم در خون دلم دارد
  آميزمتا خود به کجا آخر با خاک در

 
 چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان
 صد زلزله برخيزد آنگاه که برخيزم

 
 برخيزم و بگشايم بند از دل پر آتش

 وين سيل گدازان را از سينه فرو ريزم
 

 چون گريه گلو گيرد از ابر فرو بارم
 چون خشم رخ افروزد در صاعقه آويزم

 
 ای سايه سحرخيزان دلواپس خورشيدند

 ملدا بگشايم و بگريززندان شب ي
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  تلنگر. م -ليثی حبيبی  

 بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است ---عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ  : عنوان
 ای سايه سحرخيزان دلواپس خورشيدند"

 "زندان شب يلدا بگشايم و بگريزم
 

 ن زمين ما اماگيال: ".......دو سال پيش بود ،روز عيد نوروز بهش زنگ زدم و گفتم
 خنديد و با صدايی پر.........." سايه ی روان دارد ، افسوس که از ما نهان دارد 

 و امروز که ديدم آفتاب بالخره از نهانگاه بيرون. عيدت مبارک: از مهربانی گفت 
 .آمده ، با شادی آن جمالت را زير شعرش نوشتم

 
 .اين غزل حرف ندارد. رف نداردفالن مطلب يا شی ح: حتمًا شنيده ايد که گفته اند 

سر غزل پر است از ققنوس دوباره زادن در اين  چيزی که حرف ندارد چه ميتوان در باب اش گفت؟ فقط يک جمله بگويم که سر تا
ه ايم تعظيم فرود نياورد ما که در برابر هيچ قدرتی سر.ارديبهشت را در بيت بيت خود به همراه دارد فصل بيداد چنان که بوی شادابی

 .خوش سخن و پير مجلس جا دارد ، اينجا اما سر تعظيم فرود آوردن در برابر شاعر
 

 يلدا واژه ای سريانی است ، سريانی از لهجه های زبان آرامی" : چله"و " يلدا"و اما 
 .يلدا به معنی تولد است. است و آرامی از زبان های گروه سامی می باشد

 .واژه ايرانی برابر آن چله است
 .برعکس آنچه بسياری فکر می کنند ، اين چله به چهل ربطی ندارد

 يعنی همان معنايی را داردکه لغت سريانی. در اينجا چله به معنی زايش و تولد است
 .يلدا دارد

 
 فتحه مضاف است که امروز در زبان. و چله در واقع چَل است. اصل چله ، چيَل است

در بعضی زبان های کهن . شب ، است + فتحه مضاف+ چيل = ل شب چله ، چيَل شب و اص. فارسی دری آن شکل را يافته است
کردی  و در چنين زبان هايی برعکس فارسی دری و. مضاف ، فتحه ی مضاف وجود دارد ايرانی ، همچون تالشی ، به جای کسره ی

  ... صفت قبل از موصوف نوشته می شود ، مانند زبان روسی ، آلمانی و... و 
 سيبِ  سرخ= سيف + فتحه ی مضاف + سر ) تالشی(سَر سيف : مثال



 
 شب چله به چه معنا می باشد؟= چيَل شب = چَل شب = پس چله شب 

 
 .پوستِ  تخم مرغ) = تالشی(مورغوَن چيل: مثال. چيل يعنی پوسته

 .سوراخ کردن تخم مرغ است به وسيله ی جوجه به هنگام تولد= چيل ژنِدن 
افق خود را بيرون نکشيده را نيز تالش ها چيل  يد می خواهد طلوع کند ، اما هنوز به تمامی از پوسته یوقتی در صبح زود خورش

آفتاب پوسته ی تخم افق  جوجه ی" = آفتاوی کيجه گله چيل ژنده: "اغلب اين جمله را بکار می برند و. چيل زدن، می گويند= ژندن 
 .را شکافته

يعنی شبی که در صبح اش آفتاب دوباره زاده می  چله شب.  شکافی است برای به بيرون زدنپوسته. پس چله وقت تولد آفتاب است 
فقط بيست روز است ،  چنانکه ما چله ی کوچک نيز داريم که. دلداده ، و آن هيچ ربطی به چهل ندارد شود ، و جهانی به کودک نور

  .نه چهل روز ، اما نامش چله است
نزده کسی خبر از قدرت عظيم و جوشان درون او  آتش فشان تا بيرون.  چون آتش فشانی در دل کوهشاعر در سکوت با بيتابی زيسته

از آتش است او را   ،روبرويشان کوهی قرار دارد که سنگی است و سخت، و کس نمی داند که در درون همه خيال می کنند که. ندارد
 .َرخت

خورشيد اينک می .های درونش شعر هايش هستند خفتنگاه خود که شعلهدر بيت پايانی شاعر خود را چون خورشيدی می بيند در 
خورشيدند ، با طلوع  می خواهد زاده شود غريب، تا منتظرانِ  اين شب بلند که نگران. طلوع کند خواهد پوسته ی تخم شب را شکسته

 .آن آسوده خاطر گردند
 

 ردم را ، پهلوانی میاين بار بر عکس هميشه ، سايه ی افتاده و بزرگوار در برابر م
بيا و به تماشايم بنشين ،اين منم خورشيد که در صبح  يابيم که رستم وار در برابر تيره ی روزگار می ايستد بی تعارف و می گويد

 .ام يلدای زمان طلوع کرده
 اين بار او در سرتاسر شعر از خود می گويد از اين دست که گفته هم ، حافظ خورده

 :و ناخورده مست
 
 اق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظعر

 .بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است
 

 و يک نکته را نيز بايد توضيح دهم و آن اين است که برای شکافتن بسياری از لغات
ار پس بناچ. ديگر رجوع به خود آن زبان کافی نيست زبان شيرين و پر قدرت فارسی دری که هنوز حافظ و نيما می آفريند ، امروزه

لهجه های زبان فارسی مثل  و بعضی...  ، تالشی، لری و ١ايرانی ، همچون پهلوی ، کردی ، سغدی ، تاتی  بايد به زبان های ديگر
 .رجوع کرد... لهجه سيستانی و سمنانی و 

 چرا؟
 برای اينکه خيلی از لغاتی که امروز در فارسی دری بکار می روند از اصل خود بسيار

 .فاصله گرفته اند
 اگر ما بخواهيم ، آيينه را با همين لغت ريشه يابی کنيم ، ما را به آيين: مثًال 

 .برده بکلی گمراه می کند
 .نشان دادن ، مشتق شده است= در حالی که در تالشی آوينه است که از مصدر آويندن 

وران و کل طبيعت را در خود نشان می دهد انسان ، جان يعنی وسيله ای که. آوينه است و آن به معنای نشان دهنده است= پس آيينه 
 .دارند وقتی که در برابرش قرار

 .نمونه هايی چون آيينه که از اصل خود بسيار دور گشته اند در زبان فارسی دری فراوان است
 
 
 اما. و اما تاتی ، تات به معنی ايرانی و تاتی به معنی فارسی نيز آمده است -١

 .دبيل نظر دارم ، که به تالشی بسيار نزديک استدر اينجا من به تاتی استان ار
است و بخشی از آن به وسيله ی انديشمند تات و  شيخ صفی الدين اردبيلی اشعار خود را به اين زبان سروده ، که همينک در دست

 .ترجمه شده است تالش دکتر علی عبدلی به فارسی
 

 شاد و پيروز باشيد
       ١٣٨٧ دی ٢:  تاريخ انتشار - ۵٣۶١
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