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  سرنوشته
  

ل گُچون  و ريبان به درآريمگ چون سبزه سر از  هم.يمشوبياييد با بهار هم نوا و هم آهنگ 
ری گون رهايی از بند بيدادگ را شنوروز فرو رويم، تاريکی و سرما همچون پرتو در دل. بشکفيم

 و با بهار خانه تکانی کنيم، تا گرد افسردگی از روی خوانيمب “فاشيرم„رايان و پايان گيادبن
مان بازنگری کنيم و حافظانه ) معنوی(در سرشت مينويين . انديشه و ديدگاه مان زدوده شود

م و يفلک را سقف بشکاف) ، (ميانداز  می در ساغر ...ميگل برافشان“دست به دست هم دهيم، 
  . „مي درانداز طرحی نو

نوشآور شدن و با باده جام ها را  ،ن استيشيد و نيک اندنيدهرورزم  که،برافشاندن گل  باباری،
برهم ريختن ديوار که ،  و سپهر را دريدن شادی آفرين استدل شادکردن وکه  ،لبريز کردن

   .رد پديد آونو) طرح(ديسه  توان ، میهای بندگی و نشانه آزادگی و آزاد انديشيدن است
 تخت و بخت آسمانی را درهم ريختن،  با تکاپو و پويشگل برافشاندن، می در ساغر انداختن و

 زمانی .تا دليری نورزيم، نمی توانيم، به گفته کانت، از خرد خود کار بگيريم .دليری داردنياز به 
يم و ديسه را درهم می ريز زبانی  وتباریکيشی،  مرز هایکه دليرانه از خرد خود کار بگيريم، 

 پهنای ديدگاه  تاکنيم، بازنگری  و انگارگان مانانديشه بيايد که در پس .پديد می آوريمنوينی 
هم . فرهنگ نو آفريده شود  ونهادينه شود روان مان  درمندانه انديشيدن پرتو خرد وبازمان 

ان ديگر روشن انديشآنگاه، . گزين همزبانی شودگيرد و همدلی جايب همتباری را انديشی جای
و روکش گنديده و بازار زده تبارگرايی از .  آوردخواهندسرفرود ن ،در برابر پوچ پنداران همزبان

و آنگاه نه کسی از مرگ . دخواهد شروی ديد و بازديد ها، دوستی ها، شادمانی و اندوه ها زدوده 
از ... د و ي بالخواهدی هزاره ها به خود ي شد و نه هم کسی از سر بريدن گروهخواهدپشتون شاد 
  . يگانه راه بيرون رفت از اين لجنزار، فراتباری انديشيدن استديدگاه من، 

فاشيزم بر اين گمان است، که مغز انديشمند، پس از سرکوبی و کشتار گروهی روشن انديشان، 
و سپس سگان زنجيری و مزدوران انگليس و امريکا، ) خلقی ها(به دست رهروان فاشيزم نوين 

 ولی من نيک گمان افغانستان به چالش کشيده شده است،ده و کار روشن انديشی در ويران ش
در فراسو و پهنه ) شبحی(و آسوده انديشم، که آرمان و انگارگان مردم گرايی، مانند تارگونی 

آسمان سرزمين مان در گردش است و به زودی جان خواهد گرفت و در دل روشن انديشان 
  .فروخترابچپ انديش، پرتوی خواهد 
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  فرمان ستيزی
باز هم همان بازيگر ها و هنرپيشه های بازار زده و تنفروشان ! باز هم همان خرک و همان درک

  )! سياسی(ساستاريک 
آری، باز هم همان سرسپردگان لشکرکشان بر آن اند، تا بازار شان را گرم کنند و آن چه و کس 

رگماشته اند، به نام مردم ساالری به خورد مردم را که امريکايی ها به اين سرزمين برگزيده و ب
  . دهند

اگر گماشتگان ديروز و امروز افغانستان پدران و بنيادگذاران طالبان بودند و هستند، گماشته ی 
برای همه روشن است، پيش از آن که در افغانستان بيمار، .  خواهد بودافغانی داعشفردا پدر 

مال به نمايش گذاشته شود، امريکايی ها پيشاپيش جانشين ) رقابت انتخاباتی(هماورد گزينشی 
گزينش آزاد در افغانستان يک دروغ آشکار و کاله گذاشتن بر .  را برگماشته اندغنی احمدزی
. فرمان براند، مردم ساالری جای ندارد) زورساالری(در سرزمينی که گاوساالری . سر مردم است

نام گزينش مردم، بر شانه های شان نشانده می شوند، اين گماشتگان که با نيرنگ و دغلی، به 
ناهمگونی با گماشتگان ديروز و امروز ندارند و مردم درست می دانند که سگ زرد برادر شغال 

  .است
در افغانستان نادرست اند، مردم اين ) سيستم سياسی(از آن جا که سامانه و راژمان ساستاريک 
وردی گزيدمانی، آزادی گفتار، آزادی رسانه ها، آزادی سرزمين هيچگاه به گزيدمان آزاد، هما

بيش ) کابوسی(مردم ساالری در اين سرزمين خُفت رنجی . انديشه و برابری دست نمی يابند
مردم افغانستان در گنداب و مردابی افتاده اند، که به هر سو شنا می کنند و به هر دری . نيست

اين سرزمين از نگاه . ی به گوش شان می رسدکه می کوبند، آواز تبارگرايی و بنيادگراي
خوان و » جنگ من«ساستاريک بيچاره و در به در است، زيرا افسارش در ميان تبارگرايان 

افغانستان به يک دگرگزينی . خوان، دست به دست می شود» تازی نامه«بنيادگرايان 
 خرد ناساز و در پی تباهی خردمندانه نياز دارد، زيرا اين دو دسته و دو پديده با) الترناتيف(

تنها خرد می تواند گره . گشايش گره دشواری مردم افغانستان در گرو خرد است. مردم اند
دشواری مردم را بگشايد و درد شان را چاره و درمان کند، نه گرايش های دينی، کيشی، نفانی 

  .و تباری) ملی(
تا زمانی که روشن . انه انديشيدن داريمبرای اين که از اين لجنزار به در آييم، نياز به خردمند

انديشانه نينديشيم، نمی توانيم از خرد مان کار بگيريم و اگر از خرد مان کار نگيريم، آزاد 
  .نيستيم
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توده به سوی گله شدن رهنمود می . گرايش های کنونی در افغانستان کشنده و مرگبار اند
 روشن انديشی به چالش کشيده است و شود، تخم روشن انديش کهنه کار برافتاده است، کار

زادمان نو روشن انديش سرخورده و سراسيمه گشته است، ولی تبارگرايی بيداد می کند و 
  . فاشيزم يکه تاز به پيش می رود

در درون گله يا رمه، فرمان . از نگر من، تبارگرايی چيزی بی از گله گرايی و رمه شدن نيست
ز همه گله گيان يا در آخور است، يا پشت سر هم، چپ و پو. جا ندارد) اپوزيسيون(ستيزی 

ترس يا هراسی هم اگر از بيرون فراگير گله شود، چوپان با سگان پارچه . راست می چرند
گيرش دور می کند و آرامش چراگاه را دوباره استوار می سازد و اگر در درون گله شاخ به 

  . از می آفريندشاخی رخ دهد، چوپان با چند تا درکونی آرامش را ب
گله گيان نياز به . در زندگی گله گی يا رمه گرايی، انديشه و آرمان پديده های پوچ و بی چم اند

. انديشيدن ندارند، زيرا سگان و چوپان برای شان می انديشند و چراگاه را آماده چرا می سازند
چراگاه را آماده می سازد رمه دار از بهر پروريدن، . هم رمه و هم رمه دار خورسند و خوشنود اند

  . و رمه می چرد، که فربه شود
و ) تجاوز(که همان گونه که زبان ها دست خوش گافيدن ) ادعا کرد(بی گمان، می توان داويد 

دست درازی شده اند و زبان ناب يافت نمی شود، تبار ها هم دست خوش گافيدن و گاييدن ها 
مه لشکر کشی ها و بگای بگای ها، تباری ناب و آيا خرد می پذيرد که پس از اين ه. شده اند

دست نخورده مانده باشد؟ اگر به راستی کسی به تبار باور داشته باشد، بايد بداند که همزبانی، 
. همزبانی می تواند همدلی باشد، ولی نمی تواند بستر همتباری را بگستراند. همتباری نيست

و زبان . شهروندان گوناگون هرات است) هويتی(برای نمونه، زبان پارسی هراتی، زبان کيستی 
پارسی گويی در هرات و پشتوگويی . پشتو، زبان کيستی شهروندان گوناگون استان کندهار است

کندهار ده ها بار در ميان گرگانی . در کندهار به اين چم نيستند، که همه شهروندان همتبار اند
به تاخت و سرخ کاله  نهم که صفويان از پايان سده. ها و صفوی ها دست به دست شده است

تاز آغازيدند، تا دهه سوم سده يازدهم خورشيدی سد ها جنگ خونين در اين گذرگاه رخ داده 
اين جنگ ها و لشکرکشی ها خود گواه آن اند،که همه تبار ها دست خورده اند و هيچگاه . است

  . ناب نيستند و ناب نمی شوند
من . مندانه بيانديشيم و از خود بپرسيم که چه می خواهيمما بايد به خود آييم و کمی خرد

شايد تنها زور بتواند چند بامدادی . باورمندم که درفش تبارگرايی با آشتی برافراشته نمی شود
  . درفش تبارگرايی را برافرازد، ولی زور پايدار نيست

نگ با پاکستان، به فاشيزم هم بايد بداند که نه زادمان کشی، نه دشمنی با ايران و نه هم ج
  . سودش است
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جهان نگاهی بياندازيم، می بينم که هر زمان که فاشيزم کم توان می شود، ) تاريخ(اگر به گزار 
جنگ هم زندگانی فاشيزم را دراز می کند و هم مردم ديگر به آن نمی . جنگ راه می اندازد

د، تا از آبرو و پاکدامنی کشور انديشند و گوسپندوار، مورانه و ملخانه به کشور همسايه می ريزن
از اين که فاشيزم بر آبرو و بزرگمنشی خود شان چه کرده است، ). دفاع کنند(شان بپدافندند 

  . می فراموشند
، برای پايداری در درون و )عراق(تاخت و تاز هيتلر به لهستان و تاخت و تاز خمينی به اراک 

 آن است تا در همسايگی جنگی راه بياندازد و فاشيزم افغان ملت هم بر. سرزدن سران مردم بود
با راه انداختن جنگ، دشمنان درونی اش را سرکوب کند، سرزمين هزارستانی ها را ميدان 

  .جنگ بسازد و تخم هزارگی را براندازد
اکنون زمان آن رسيده است که انديشه کاران تکه و پارچه شده، در آرمان و انديشه شان 

به انديشه کاران کهنه . ری بيانديشند و هماهنگ و يک پارچه شوندبازنگری کنند، فراتبا
انديش، که زمين را گذاشته و دست به ريسمان آسمان آويخته اند، کاری ندارم، چون ايشان از 
سرشت از بازنگری و خانه تکانی انديشه ای، بی بهره بوده اند و باور شان، بازدارنده هر گونه 

  . کاران روشن انديش اندآماژم انديشه. دگرگونی است
، جايگاهش را روشن نسازد و پا در ميانی )تعريف نکند(تا روشن انديش مان خود را نفروزد 

تا روشن انديش در ديدگاه و انگارگان . نکند، فاشيزم بر گرده های اين مردم سوار خواهد ماند
يک . کارآمد دست يابدسازنده و ) طرح(اش بازنگری نکند، نمی تواند به يک ديسه ) ايديولوژی(

ديسه سازنده و کار آمد، کنار گذاشتن تبار و چنگ زدن به ريسمان انگارگان و ساختن سازمان 
  . و باهماد های چپ و مردم ساالر است

در پايان بايد يادآور شوم، که هر کس که يک ريزه فرجاد و فرسار هم داشته باشد و خردمندانه 
و غنی احمد زی، بنيادگذاران طالبان، با سگول های شان، بيانديشد، می داند که حامد کرزی 

ارگ را می سازند و آگاهانه و آزادانه دست به هر تبهکاری می زنند، يک ) حلقه(که چنبره 
دومی زده ) هولوکاست( دست به همه سوزی “زيرکانه„اين چنبره که . چنبره فاشيستی اند

اگر هيتلر . ه تر و از فرانکو نژادپرست تر است خودکامنیيموسولاست، از هيتلر تبارگرا تر، از 
گروه گروه و دسته دسته به زندان و کشتارگاه می فرستاد، اين سالوسان فريبکار در دادگاه 

  . خيابانی شان هر روز مردمان را با خودکفانان شان به خاک و خون می کشند
ه نژاد، کيش و تبار و زادمان کسانی که از اين خودکامگان، تک ساالران و تبارگرايان که بر پاي

 “فاشيزم„زدايی، پشتيبانی می کنند، دست شان به خون مردم آلوده و دامان شان به رنگ 
  . رنگين است

  



 ٨ 

  سهراب سپهری
  

  » چامه سرا و نگارگر آب و خرد و روشنايی-سهراب سپهری «برگرفته از نسک 
 آلمان، چکاوک-، کلن١٣٧٣سال 

رين چهره های ادبسار پارسی و همچنان يکی از نامدار ترين سهراب سپهری يکی از درخشان ت
  .چامه سرايان زمان نو می باشد

زندگی اش به .  سال زيست٥٢او تنها . سپهری زندگی کوتاه، ولی پرباری را پشت سر گذراند
» پريدن ساری از شاخه ی سرو«يک چشم برهم زدن می مانست، يا به گفته ی خودش به 

  .همانند بود
سخت « خورشيدی، سالی که به گفته ی اخوان ثالث ١٣٠٧زدهم مهرماه سال در پان

و دهشت افکنی و تيرباران کردن روشن انديشان بيداد می کرد و » ناجوانمردانه سرد بود
فراسوی هنر و ادبسار پارسی زير چکمه های شاه پايمال می شد، سهراب سپهری در کاشان 

  .چشم گشود
نخاش و نخشگر خوبی هم بود، چنان که روزی اش را از راه سپهری در کنار هنر سرايش، 
  .فروش نگاره هايش در می آورد

او تا پايان زندگی اش تنها زيست .  و به تنهايی اشغ می ورزيدسپهری مردمان را دوست داشت
سپهری بيشتر » . يک سايه راه بايد رفتدر جوانی«ری به اين نگر بود، که سپه. و زناشويی نکرد

او از رهسپری هايش آموخت و کارآزمايی . اش را در جهانگردی و رهسپری گذراندزندگی 
در کنار رهسپری های درونی در ايران، او از مرز ها گذشت و به اروپا، امريکا، ژاپان، . اندوخت

سپهری در يکی . چين و هند رهگشود و از آن جا ها يادمان و يادبود های افزونی به دست آورد
 اميرآباد خود در همان... دای پرنده نشنيده ام هنوز س«: از نيويورک می نويسداز نامه هايش 

سپهری از شهريگری و همبود ) ١(» .مان توی هر درخت نارون يک خروار جيک جيک بود
برای سپهری ). نقد می کند(باختر خرده می گيرد و آن را می پرژند ) جامعه صنعتی(فرساختی 

در اين جا، به گفته اش، گوالش بايد خورد، راه رفت و . ده استدر باختر مر) طبيعت(زاستار 
  .شش ها را پر دود کارخانه کرد

هند و چين را از زير پا می . سپهری باختر را رها می کند و به سوی خاورزمين ره می سپارد
... «:  به مهری رخشا چنين می نويسدیاو در نامه ا. گذراند و دوباره به زادگاهش بر می گردد

. گل غرب در خانه من پژمرده است. ... تنها ياد ياران انديشه مرا به سرزمين های غرب می برد
  )  ٢(».در شعر چين و سرود هند گم شده ام... 



 ٩ 

است که به همه پديده ها با ديد خرده گيرانه می نگرد و در همه چيز دودل ) نقدگر( پرژنگر سهراب سپهری
باوری و دودلی اش، او را به يک روشن انديش روشنگر دگرگون ساخته و همين ديد خرده گيرانه و نا. است
ردش است گروان سرودينه های روشنگر سهراب سپهری همچون پرتوی روی آسمان ادبسار پارسی در . است

  : سپهری پس از چند دهه خاموشی روشن انديش، فرياد بر می آورد که. و فرمان می راند
  ديرگاهيست که چون من همه را«

رنگ خاموشی در طرح لب است.  
جنبشی نيست در اين خاموشی:  

  » دست ها، پا ها در قير شب است
  )۱۳سپهری، هشت کتاب (

  :سپهری که روشن انديش را خاموش و توده را در خواب می بيند، فرياد می زند
  !ای خدای دشت نيلوفر«

  »کو کليد نقره ی در های بيداری؟
  )۱۴۷سپهری، هشت کتاب (

هنگامی سپهری می بيند که انديشه کاران دست به ريسمان دين می برند و روشن انديشان به بيراهه می 
  : روند، اندوهگين می شود و می سرايد
»من به اندازه ای يک ابر دلم می گيرد  

  وقتی از پنجره می بينم، حوری
  –همسايه  دختر بالغ -

پای کمياب ترين نارون روی زمين
  )٣(» .فقه می خواند

سهراب سپهری باز هم از روشن انديش گله مند می شود، که چرا خاموش است و به تاريکی هزار ساله پايان 
  نمی دهد؟

  :و در کرانه ی هامون هنوز می شنوی«
  .بدی تمام زمين را فرا گرفت

  .هزار سال گذشت
  » .ه گوش نيامدسدای آب تنی کردنی ب

  )۳۲۲سپهری، هشت کتاب (
سهراب سپهری شيوه ی رسيدن به جايگاه روشن انديشی و روشنگری را در آموختن دانش، آزمودن، به 

  : مانه و دودلی و ناباوری در پديده های آسمانی می داندگدست آوردن شناخت، 
  من به مهمانی دنيا رفتم«

من به دشت اندوه  
 عرفانمن به باغ  

  من به ايوان چراغانی دانش رفتم
  رفتم از پله ای مذهب باال
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  » !تا ته کوچه ی شک
  )۲۷۷ -۲۷۶سپهری، هشت کتاب (

زمانی که سپهری با چشم های شسته و ديد تازه به اليه ی روشن انديش می بيند، دل آزرده می شود، زيرا 
خود را که آگاه ساختن توده ) تاريخی( اين اليه ديگر سرشت روشن انديشی ندارد و پاسخگويی گزاريک

سپهری شوند بنيادين آن را در اين می بيند، که آگاهی نيم بند اين اليه يا . است، به جا آورده نمی تواند
  : برايش وامانده است و يا از آن سوی مرز فرستاده شده است، تا نشخوار کند

  انديشه کاهی بود«
  )  ٤(».در آخور مان کردند

 سپهری حود را جدا از همبود نمی داند، برای از ميان برداشتن بی خوانی و بی نويسی و نابودی از آن جا که
  : خستگی همبود در تپ و تالش است و در انديشه يافتن راه بنيادين می باشد

  من در اين تاريکی«
  فکر يک بره روشن هستم

  )٥(» .که بيايد علف خستگی ام را بچرد
هنری اش خدای چکامه است، ولی از زندگی هنری اش چندانی ) سبک(با آن که سپهری در ساياگ 

 از ديرند کهچنان که خودش خستو می شود، . ، می خواستبودو داشتاو بيشتر از آن چه که . بودخوشنود ن
  : سپهری با آه و افسوس می سرايد. جوانی اش بهره آن چنانی نبرده است

  بی پروا بودم«
  )٦(» .دريچه ام را با سنگ گشودم

او به جوانان گوشزد می .  بی پروايی سپهری بيشتر هوشدار به زادمان جوان است، تا به خودش،بی گمان
کند، که در بهار زيست شان دريچه ی زندگی را با دست و آماج مند و آگاهانه بگشايند و در انديشه ی آينده 

درخت پربار . اندوزند و کارآزموده شوندو رمستان زندگی شان باشند، به اين چم که دانش بياموزند، آگاهی بي
و گی اش، که گاه زايش و رويش او در بهار زند. سپهری بهره و فرآورده دانش آموختن و پويايی اش بود

 ٢٣در » مرگ رنگ«افزايش است، به ساياگ نيمايی می سرود و نخستين نسک سروده هايش را به نام 
که همچنان از ميوه های بهار زندگی اش می باشد، » بآواز آفتا«. سالگی به خوانندگانش پيشکش کرد

  . را به ياد ها زنده می سازد» پيرهرات«رازگفت های 
شدن است، ميوه های جاويدانگی هنرش ) کامل(سپهری در تابستان کوتاه زيوش اش که گاه پخته و انجافته 

که به انار، ميوه » سدای پای آب «.می باشد» سدای پای آب«يکی از آن ميوه ها، انار ورجاوند . را می چيند
راز اين ميوه ی سپنتا را تنها . ورجاوند زرتشتيان همانند است، آغاز ساياگ نوين در ادبسار پارسی می باشد

رنوس کسانی می توانند بدانند، که سينه اش را بشکافند و دانه های درخشان دلش را، که روشن تر از 
  .نابش جامی سرکشنداست، درآورند و از آب يمنی ) قيعق(

پيش از آن که سپهری از برگ های رنگين خزان زده ی زندگی اش بهره بهره گوشت بردارد و بخود ببالد و يا 
 نهاد و به جاويدانگی سبزهمزه برف زمستانی زيوش اش را بچشد، در نيمه های تابستان زندگی اش سر به 

  .پيوست
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  هوشدار به فاشيزم
  تا به کی به داغ !يکی به در آتش، که خلقی به داغ: سعدی شيرازیگفته ، به  هريوامردم پاک نهاد

جانباختگان مان اشک بريزيم و به ياد در خون خفتگان مان به بالين اندوه بنشينيم؟ چرا از خود مرغ نيمه 
مگر يک بار مردن و يک بار افسوس خوردن، بهتر از اين هردم . جان درست کرده ايم و هی جان می کنيم

راه بودن ه  چشم بباشد، شايد هم اين جان کندن نشانه ی به بن بست رسيدن شايد! نمی دانم دن نيست؟مر
 ديگر همکاری و همدلی و همبستگی پديدار نيست و يا نيروی روانی و ،هراتيانخواست خدا؟ آيا در ميان 

مگر نشنيده . يی نهفته استدر ناتوانی هم، تواناکه  تنانی مردم سست و ناتوان گشته است؟ اگر چنين باشد،
 من، نه اين است از نگر. شير ژيان را بدرانند پوست_ مورچگان را چو بود اتفاق :  سعدی چنين گفت که،ايد

 سرخورده و بی راه و چاره اند و نه هم چشم به راه شگفتی های آسمانی، دشمن هم نه هراتی هانه ! و نه آن
 از خونسردی و شکيبايی ويژه ای هراتيانگزار گواه اين است، که . شير ژيان است و نه هم اژدهای افسانوی

تا جای که توان داشته باشند، برای دشمن درنگ و زنهار می دهند و به . برخوردار اند و هردم جوش نيستند
و آن گاه که پيمانه بردباری شان لبريز شد، چنان پتکی بر پيکر دشمن می کوبند، که . آرامی درد می کشند

  !برگه های گزار پر از اين نمونه ها است. نده ماند، تا پايان زيستش فراموش نکنداگر ز
مردم هرات آگاه اند، که دشمنان شان همان کشورداران ناتوان، نادان و نامردی اند، که به نام دوست در 

های مردم هرات می دانند، که دشمنان شان ته مانده . پوست شان خزيده و با جان شان بازی می کنند
هی کنده می شد و مردم هرات فراموش نمی کنند، زمانی که گور های گرو. دشمن ديرينه و ديروزی شان اند

و از ياد .  ايستاده بودگاو احمدزی نجيب در کنار غنی احمدزی شان در آن ها پرت می شد، نزديکان بی گناه
 زير پوشش آن حامد کرزینامی بود، که  مال عمر کور بود و طالبان خود بنيادگذار حامد کرزینبرده اند که 

 حامد آلمان، بنمردم هرات آگاه اند، که در زمان گماشتن فرمانرواي افغانستان در شهر . نام کار می کرد
هراتی ها می دانند، که اين ها همه، از سرک تا پيچک از يک .  نشسته بودطالبان در ننگرهار کنار کرزی

فاشيزم با زورستانی خاک و نابودی مردمان اين .  استيزم افغان ملتفاشگنداب می خورند و آن هم همان 
 گهی لب لب - شتر در خواب بيند پنبه دانه،پينه کند) هويت(مرز و بوم بر آن است، تا برای خود کيستی 

  !خورد گه دانه دانه
دی از اين باری، در گذشت چند سالی که آدم ربايی در هرات به اوگ يا اوج خود رسيده است، آيا فرزن

خاندان يا کسی که پسوند نام شان را داشته باشد، ربوده شده است؟ چند تا و از کجا؟ آشکار است، که 
نه . آدمربايی ها آگاهانه بوده و در آن فرماندهان بيگانه اي که وابسته به اين خودفروختگان اند، دست دارند

  . و پرداخته دست اين نامردان استتنها آدم ربايی، که خودمرداری و دهشت افکنی، همه ساخته 
سرانجام، روزی مردم هرات برپا می خيزند و تخت و بخت اين بيگانگان مزدور را بر می چينند، چون می 
دانند، که اين دزدان سر گردنه، به جا مانده همان ستمگران و آدمکشانی اند، که نزديکان شان را در بيست و 

گزار گواهی می دهد، که فرياد های آزادی خواهانه و غريو . دندبه خاک و خون کشي) حوت(چهار اسفند 
رهايی اين مردم در بيست و چهار اسفند، با نام هرات چنان آميخته و آغشته شده است، که هرگز از ياد نمی 

کفشی که در نمازگاه بر اهريمن پرتاب شد، . رود و زنگ مرگ آوری است، که هردم به سدا درخواهد آمد
  .برای فاشيزم، تا پايش را بيشتر از گليم دراز نکندهوشداريست 
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 !ه ولی دهان مردم را ن،دروازه را می توان بست

  . نامدار است) لقمان حکيم(پند و اندرز های آموزنده دارد، به لوکمن دانا ) Luqman(از آن جا که لوکمن 
 گندم برشته، گ ببست و خورچينتنگ را تن. گويند، روزی پسر لوکمن دانا پاالن و پالدمبی بر خر پوشاند

زمانی .  روی پاالن نهاد و با پدرش ساز و برگ برچيد و ره به سوی شهر گشود)زافرونی(کشته و نان زرپرانی 
که از دهکده برون اندر شدند، گروهی بر ايشان بنگريستند و زبان به واخواهی و خرده گيری گشودند و 

  ! اری بهره وری، ولی فرزند ناتوان، پياده بریای سنگدل نامهربان، تو خود از سو: گفتند
ای سنگدل نامهربان، تو : تنی چند انگشت به دندان گرفتند و گفتند. لوکمن، پياده شد و پسر را سوار کرد

  ! خود از سواری بهره وری، ولی پدر ناتوان، پياده بری
. تا به گروهی برخوردندخر چهاردست همی رفت، . لوکمن پيش روی پسر نشست و پای بر شکم خر کوفت

ديگری ! بيچاره خر: يکی گفت. دل اين گروه به خر چنان سوخت، که به نکوهش لوکمن و پسرش پرداختند
اگر من جای او بودی، : سه ديگر گفت! اگر زبان داشتی، بيگمان ناسزا گفتی و نفرين های افزون کردی: گفت

  ! رميدی و هر دو را روانه ی دوزخ کردی
چون اين گروه خر . پس از گذشت فرسنگی به گروهی برخوردند.  ايشا کرد و هردو پياده شدندلوکمن خر را

ای نادانان، خر از برای بار بردن است، چرا رنج راه : را پيش و پدر و پسر را به پشتش روان ديدند، شگفتيدند
  خود همی نهيد؟  را بر

 مشتی گندم برشته درآورد . وخورچين پيش نهادهنوز به آماجگاه نرسيده بودند، که لوکمن خرگاه پهن کرد
  چه آموختی؟ : ی کپه می کرد، با افسوس، به پسرش نگريست و پرسيدمو هنگا

  ! دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی توان بست: پسر گفت
  

 

  )قهرمان(کهرمان 
  

کهر به چم .  من ساخته شده است است، از دو واژه ی کهر و“قهرمان„کهرمان يا کهرمن که تازی سازی آن 
من از . برخی هم کهر را کار می دانند. است اسب سرخ سرکش يا به گفته هراتی ها، همان سرخن مگسی
 .می باشد) صاحب(نگر من همان پسوند مند بوده و به چم دارنده، خداوند و کديور 

در ميان . بسياری به چشم می خوردی يم افتاد، که در آن واژه های پارسزمانی کوتاه يک نسک لوری به دست
 در زمان “د„نخست به اين انديشه شدم، که شايد بندواژه .  افتاد“هنرمن„اين واژه ها چشمم به واژه ی 

برخوردم، ...  و “بهرمن„، “ دانش من-دانس من„نگارش لغزيده باشد، ولی زمانی که به واژه های دوم و سوم 
  . ارسی باشد لری بايد همان مند پ“من„دانستم که 

  .اگر اين ديدگاه درست باشد، پس کهرمن يا کهرمان به چم دارنده اسب سرخن يا دارنده کار می باشد
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  کليله و دمنه
  بروزيه  پزشکدر باره

...  
.  نداشته باشی که مردمان ارزش پزشک نداننددرست و شايسته آن است که بيماران را درمان بخشی و پروا

جا که   آن در.بتوانی کسی را از چنگال سختی رها سازی، گناهان بخشيده شودولی به آن نگر که اگر 
 به فرنود های ديرينه و درد های کشنده  و همسر و فرزند بی بهره است همنشينی با از آب و نان و،جهانی

، اگر در درمان ايشان کوشش شود و در تندرستی ايشان درنگ شود، اندازه ی نيکی و استدچار گشته 
و اگر فرومايه ی چنين کوششی را از بهر گردآوردن سرمايه بيانجامد، ش آن را کی توان شناخت؟ پادا

 انديشيد که اگر بر کشيده فروشم و در رد م.داشت) ودع(بو چوب  شهر از مردی يک انبار پ: همچنان باشد که
  .وختهوشياری به کار برم، دراز شود، از روی گزافگويی کاال به نيمه بها بفرنرخ گذاشتن 

 در دشمنی با سرشت گزافه گويی نمودم، به راه راست باز آمده و با دلبستگی راستين و ه اين گونهچون ب
پاداش يکرنگی به درمان بيماران پرداختم و روزگاری در ژرفای آن فرو رفتم، تا به نيک بختی آن در های 

 و پيش از رهسپاری به .روزی بر من گشاده گشت و نيايش و بخشش پادشاهان بر من پی در پی شد
و به فر و شکوه و دارايی از همکنان و نزديکان . هندوستان و پس از آن، جورا جور دوست کامی و نيکی ديدم

و آن گاه در نوشتار و برآيند های دانش پزشکی درنگ کردم و ميوه و سودمندی آن را در نامه دل . بگذشتم
  . بنگاشتم

 تندرستی بنيادين تواند بود و از آن برای نمونه، آسايش سرتاسری فراهم هيچ درمانی در پندار نيامد که مايه
و چون نهاد اين باشد، به چه رهنمون خردمندان به آن باور . تواند آمد، چنان که راه رسيدن به آن بسته ماند

اه، از آن کنند و آن را انگيزه درمان شمرند؟ و باز انجام کار های نيک و ساختن توشه سرای پسين از بهر گن
و من به فرمان اين پيشگفتار از دانش پزشکی به ستوه آمدم . گونه درمان می دهد که پشيمانی در کار نباشد

و به راستی که راه آن را دراز و بی پايان يافتم، سراسر ترسنده و . و در تالش و آرزو به پژوهش دين پرداختم
  . ...دشوار، نه راهبری گماشته و نه هم ساالری پيدا
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  سعدی شيرازی
  داستان ششم

 آغاز کرده تا به  ستم و آزارد وي دراز به دارايی مردم دست کهپادشاهان پارس، گويند، را از يکی
 گرفتند آوارگی راه سختی ستمشاز   به جهان برفتند وکردار بدسگالی اش از مردمی که يجا

 . تهی ماند و دشمنان زور آوردندگنج رفت وي پذ، درآمد کشور آسيب کم شدشهروندانچون 
  خواهدناگوار روز ،اد رسيهر که فر

  به جوانمردی کوشبه روز های بهبودگو 
  ار ننوازی برودفرمانبردار،  یبنده

 بنده خوبگانه شود ي که بمهرورز، ورنه
دون  زمان فريک وفروپاشی فرمانروايی زها در ، کهخواندند  او در شاهنامه همیهمايش به ،باری

  چگونه،نداشتسرزمين و گله دون که گنج و يچ توان دانستن که فري ه:ديرا پرسپادشاه  ،ريوز
 پشتيبانیآمدند و   گرد پافشاریبرو بهتوده ی دی ي آن چنان که شن: گفتبه پادشاهی رسيد؟
 تو مر ،ستي اپادشاهانگيزه توده  گرد آمدن ن چوپادشاه ای : گفت.افتيکردند و پادشاهی 

 ! مگر سر پادشاهی نداری،کنی شان میي پر چرا راتوده
  به لشکر کند سروریپادشاهکه      یهمان به که لشکر به جان پرور

و گرد دب د تاي بامهربانیه را ا پادش: گفتيست؟ چتوده گرد آمدن سپاه و انگيزه:  گفتپادشاه
 .ستي دو نن هريرا او نند و تي نشفرمانروايی اش آسوده تا در پناه مهرورزی،ند و يآ

 یپادشاهشه ي پستمنکند 
 د ز گرگ چوپانیيايکه ن

  افکند راه زورپادشاهی که
  بکندکشورشوار يپای د

به زندانش  د وين سخن در هم کشي روی از اپندگو، به دل ننشست ور ي را پند وزپادشاه
  و با پايداری لشکر آراستند خاستند و ستيزه گری به شهزادگانامد کهيبسی بر ن. فرستاد

شان گرد يا، بر شان شدهي او به جان آمده بودند و پرتباری که از ستم. پدر خواستندفرمانروايی 
 .ده شهزادگان رسي به در رفت و بپادشاه ار کشور کردند تا پشتيبانیآمدند و 

 ر دستيپادشاهی کو روا دارد ستم بر ز
  روز سختی دشمن زور آورست،دوستدارش

 دشمن نترس ا بوز جنگمردم،  با تو بساز
   لشکرستمردم ، رادادورزان که شاهنشاه 
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  پير هرات
  

  !پروردگارا
  تو دوستان را به دشمنان می نمايی،

  !درويشان را به زاری و اندوهان می دهی
  !بيمار کنی و خود بيمارستان کنی
  !درمانده کنی و خود درمانده کنی

  !از خاک آدم کنی و با وی چندان نيکی کنی
  !ديوان کنیبهروزی اش بر سر 

  !و به فردوس او را مهمان کنی
  !نشستگاهش بهشت برين کنی

  !ناخوردن گندم با وی پيمان کنی
  !و خوردن آن در دانش نهان، پنهان کنی

  !آن که او را به زندان کنی و سال ها گريان کنی
  !کار ستمکاران کنی! ستمکاری تو

  !کار خداوندان کنی! خداوندی
  !ستان کنیتو سرزنش و جنگ، همه با دو

  
  

  ! پروردگارا
  بنده با فرمان بی آغاز، چون برآيد؟

  و آن چه ندارد، چه بايد؟
  کوشش بنده چيست؟
  .کار، خواست تو دارد

  بنده به کوشش خويش، 
  رستگاری خويش، 

  کی تواند؟
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  !پروردگارا

  !ای سزای دهش
  !و ای نوازنده ی سپهر گردون

  نه با جز تو شادی است،
  .نه با ياد و اندوه

  !نی و بخشش خواهی و گواهی و داوردشم
  !هرگز ميان ما دمی با مهر تو به هم

  آزاد شده از بند هستی و نيستی
  باز رسته از فشار خامه و تخته،

  . در همايش همدمی، سبوی شادی بر دست نهاده، دمادم
  

  !پروردگارا
  .کار آن دارد، که با تو کاری دارد

  .يار آن دارد، که چون تو ياری دارد
  !ه در دو جهان تو را دارد، هرگز کی تو را بگذارداو ک

  .شگفت آن است که، او که تو را دارد، از همه زار تر می گدازد
  .او که نيافت، به انگيزه نايافت می زارد

  .او که يافت، باری چرا می گدازد
  .  در بر آن را که چون تو ياری باشد، گر ناله کند، سياهکاری باشد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧ 

  ! خودی خور و بيگانه پرست
خود خوری و بيگانه پرستی در ادبسار و به ويژه زبان از آن جا آغاز می شود، که به جای کاربرد واژه های 

 و »پوليس«برای نمونه به جای شهربان واژه بيگانه ی . زبان مادری، به واژه های بيگانه و ناآشنا روی بياوريم
  .  به کار ببريمرا» دارالعلوم«به جای دانشگاه واژه بيگانه 

و ، که واژه ها را نادرست به کار ببريم، زمانی در زبان رخ می دهدبدتر از اين خود خوری و بيگانه پرستی 
در اين جاست که بيگانه ! بگوييم» قندوز«می گويند، ما هم » قندوز« گفته نمی توانند و کهندژ تازيان چون

  چون  گ   است و)و(  ژ  -   چ  - لفبای تازي تهی از بندواژه های  پ  اآن جا که از . پرستی بيداد می کند
 وات به جایايشان .  آن ها هم برای شان دشوار است)تلفظ(از اين زيبا وات ها بی بهره اند، فرژايش ايشان 

 کندهار،  برای نمونه به جای گندهار يا،  ز  و  ق  را به کار می برند-  ج  -   ب  ی بندواژه هاهای ياد شده
پرسش .  می گويند»طالقان« به جای تالکان،  و می گويند»قندوز« می گويند، به جای کهندژ، »قندهار«

 شفتيل خور ايشان شويم و نشخوار ايشان را دوباره بجويم و درست  چرا ما پارسی زبانان که،اين جاست
 ندارند و يا دانسته و ی از بندواژه ها رابرخ فرژايندتوانايی خوب ايشان يا !  بنويسيم و بفرژاييمايشانمانند 

که » فاشيزم افغان ملت«آگاهانه اين کار را می کنند، تا آسيب و گزند به ربان پارسی بزنند، درست مانند 
ولی ما چرا کهندژ زيبا را می گذاريم و . کشد ببرآن است تا با دری گفتنش پارسی افغانستان را به گندزار

، از چليپ »برهان«، از پروهان »سراج«، از چراغ »جناح«زی ها از واژه پارسی گناه اگر تاقندوز می گوييم؟ 
ساختند و ادبسار شان را پربار » ورق«و از ورگ يا برگ » مجوس«، از مگوش »کنز«، از گنج »صليب«

ند و پارسی زبانان بايد زبان مادری شان را پاس بدار. ساختند، برای خود شان است، نه برای پارسی زبانان
  . واژه ها را نادرست به کار نبرند

انديشه کاران است، که زمانی و آن . پيش می آيد بد بدتر اگر چه که بد، هميشه بد است ولی گاهی هم از
 ها نيست، به نی آنيجاگزبرگردان و ازی به ي ن اند و گرفته شده های ديگر زبان ازشيداي از بن پکهی هاواژه 

به جای برای نمونه، ! ام بنيادين شان ياد کنند، جايگزين تازی آن را به کار می برندجای آن که آن ها را با ن
 تازی شده ی آن –پارسی يا » چامهفن «ارسی پو يا برگردان آن به زبان ) Poetica(ين تکار برد پويتيکا ال

 در اين !م می گيرندرا به وا» بوطيقا« ، دستان گدايی گر شان را به سوی ادبسار تازی می درازند و»فن شعر«
» پو«اگر کمی روی اين واژه ژرف نگری کنيم و ريزبين شويم، می بينيم که  !جا بايد به راستی افسوس خورد

  .درآوردند» بوطيقا«دگرگون شده و از آن » طيقا«به » تيکا«و »  بو«به 
رگردان کنند و چنان ب» صنعت الشعر«يونانی را به » Poetica«خوب شايد اديبان تازی نمی خواستند واژه 

هم برای شان کار ساده نيست، ولی چرا پارسی زبان چنين نشخاری را پس » پ«که در باال گفتم، فرژايند 
  نشخاری می کنند؟

خوب ما که می دانيم، که تازی ها بندواژه های نام برده را به زبان آورده نمی توانند، از ايشان نه چشمداشتی 
ما . داشت و گله مندی از خود مان است، از پارسی گوی و پارسی زبان ماستمچش! داريم و نه هم گله منديم

 های درست هاز خويشتن خويش گله داريم، که چرا خودی خور و بيگانه پرستيم و به جای به کار برد بندواژ
هندژ، گندهار چرا ما زيبايی واژه های تپيدن، تهران، تالکان، ک! خودی، بندواژه های بيگانه را به کار می بريم

  می سازيم؟  ... را به جوخه ای آتش می کشيم و از آنها طپيدن، طهران، طالقان، قندهار و ... و 
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  هزار و يک شب
  داستان محمود

و چون او يک . يک زمانی پادشاهی بود، که يک پسر داشت! ای پادشاه نيک بخت«: وزير گفت
تور داد، تا با پسرش در هر جايی که خواست شکاری پرشور بود، پادشاه به يکی از وزيرانش دس

زمانی که . در يکی از روز ها وزير با شهزاده به شکار رفت. برود، پسواز باشد و او را تنها نگذارد
او به شهزاده فرمان داد، که از . ايشان به دشتی رسيدند، چشم وزير به جانوری سرکش افتاد

و چون زمان به درازی را در جستجوي جانور .  جانور تاختشهزاده به پشت. پشتش برود و او را شکار کند
گمراهی اش در دشت کمی به درازا کشيد و نمی دانست که به کدام سو ره . گذراند، راه برگشتش را گم کرد

او به سويش رفت و از او پرسيد، که از کجا می آيد؟ دختر . به يکباره چشمش به دختر گريانی افتاد. گشايد
به . من دختر يکی از پادشاهان هندوستانم و از همرهان گروه بزرگی از رهنوردان بودم«: در پاسخ گفت

من آن جا را نمی شناختم و از بهر پيگرد ايشان، از اين . يکباره خوابم برد و رهنوردان من را جا گذاشتند
ی که شهزاده اين زمان» .سرزمين پرت و دور افتاده سر بيرون کردم و نمی دانستم، که به کجا روی بياورم

شهزاده سوار اسب شد و دختر را به پشت سرش نشاند و تازيد، . دختر آغازيدبشنيد، به دلسوزی و مهرورزی 
دختر به سوی ويرانه . شهزاده او را پياده کرد» .من در اين جا کاری دارم«: دختر گفت. تا به ويرانه ی رسيد

شهزاده در آن جا گرگينه ی . دمی، شهزاده به دنبالش رفتپس از . رفت و زمان به درازی در آن جا بماند
 می ا هو چوچه» .من برای شما يک جوان زيبای فربه آوردم«: فتد، که به چوچه هايش چنين می گدي
  » .آه مادر، او را برای ما بياور، تا در گوشت هايش بچريم«: ندفتگ

و .  ترسيد، شانه هايش به تکان افتادندزمانی که شهزاده اين بشنيد، او بسيار: داستان سرا گويد
ولی گرگينه او را دنبال . چون شهزاده برای زندگی اش نگران شد، از آن جا به تندی گريخت

من راهم را گم کردم، از دشمنم می «: شهزاده گفت» از چه می ترسی؟«: کرد و از او پرسيد
ه من گفتی، يک شهزاده اگر تو، چنان که ب«: برای آرامش شهزاده، گرگينه گفت» .ترسم

او به پول «: شهزاده در پاسخ گفت» هستی، پس چرا نمی کوشی که او را با پول به راه بياوری؟
گرگينه در » .او به دنبال زندگی من است، هرچند من با او هيچ بدرفتاری نکردم. نياز ندارد

ه سوی آسمان شهزاده چشم هايش را ب» !تنها دليری ورز، از هيچ چيزی نترس«: پاسخ گفت
» .من را در برابر دشمنم نيرومند ساز، بيگمان تو خدای توانا هستی! خدايا«: چرخاند و گفت

و شهزاده توانست بی گزند نزد . زمانی که گرگينه اين نيايش را شنيد، از پيش شهزاده گريخت
او . رش گذشتشهزاده رويداد ها را از سر تا به پا به پادشاه بازگفت، که چه بر س. پدرش برگردد

افتادن به دام  و راه برگشت نگم کرداز ،  وزير که او را به شکار جانور سرکش فرستاد کنشاز
 –. پادشاه به زودی وزير را نزدش خواست، تا جانش را بستاند. را به پادشاه بازگفتگرگينه 

 زمانی که پزشک در اين جا آمد، به او به خوبی رسيدگی و نزديکی! درست مانند تو ای پادشاه
پس بدان، ای پادشاه، که او يک . کردی، ولی او اکنون بر آن است که تو را سر به نيست کند



 ١٩ 

يادت هست، که او چگونه . ش است، که از سرزمينی دور برای نابودی تو فرستاده شده استکگپ
گپ ات درست «: با دادن يک چيز به دستت، زخمت را درمان کرد؟ پادشاه خشمگينانه گفت

اکنون هم شايد بسيار ساده باشد، که او چيزی به دستت «: وزير در پاسخ گفت» .است، ای وزير
بی چون و چرا درست می گويی، «: پادشاه دوباره با خشم گفت» .دهد و با آن جانت را بگيرد

کسی که زخم را با دادن چيزی . او آمده تا من را بکشد! ای وزير، چنين است که تو می فرمايی
ولی .  با زهری نابود کند، او توانايی اين را هم دارد که من را با اين روش درمان کند،،در دست

. بفرست که او را بياورند«: وزير در پاسخ گفت» ای وزير رايزن، تو بگو، من اکنون با او چه کنم؟
: پادشاه گفت» .زمانی که آمد، بگذار سرش را بزنند، سپس تو به خواست و آرمان خود می رسی

او فرسته اش را به زودی نزد » .اين را نبايد از دست بدهم. اد بسيار خوب استاين يک پيشنه«
دوبان خوش و خندان نمايان شد، زيرا پادشاه به او بخشش و مهربانی . دوبان پزشک فرستاد

من اگر «: زمانی که دوبان نزد پادشاه رسيد، گفت. های افزون و پيشکش های بسيار کرده بود
 نستايم، تو خودت بگو، کی را با سروده و چکامه ام گرامی خواهم هر روز شايستگی تو را

داشت؟ پيش از آن که چيزی از تو خواسته باشم، بی هيچ بهانه و پوزشی از در مهربانی پيش 
پس چرا تو را به آن چه که سزاوار آن هستی نستايم، و مهرورزی . آمدی و بر من ارزانی داشتی

م، به آگاهی همگان نرسانم؟ من می خواهم نيکوکاری هايت را تو را، آن چه که در دلم دريافت
 ».به ربان آوردن نيکی هايت کار ساده است، اگر چه که بار گرانی بر شانه هايم اند. بستايم

نه، ای «: پزشک گفت» ای پزشک، می دانی که چرا تو را نزدم خواستم؟«: پادشاه گفت
پزشک شگفت انگيزانه » .استم، تا تو را بکشماکنون تو را نزدم خو«: پادشاه گفت» !پادشاه
شنيدم که تو فرسته بيگانه و يک گپ کش «: پادشاه گفت» چرا؟ چه تبهکاريی کردم؟«: پرسيد

از بهر اين می خواهم، پيش از آن که تو دست به کار شوی، . هستی، آمدی که جانم را بگيری
: ينانه بر سر دژخيمش فرياد زد و گفتاز اين رو، پادشاه خشمگ» .تو را به سزای کردارت برسانم

  ».سر اين پزشک را بزن، به بدنهادی پايان بخش و آرامش مان را برگردان«
زمانی که پزشک اين بشنيد، دانست که بايد تنگ چشم :  داستان سرا به دنباله آن گويد-

سر راهش رشکبری به موختين نيکی های که پادشاه بر او روا داشته است، می خواهد او را از 
او افسوس خورد، زمانی . او همچنان ديد که پادشاه از خرد و دانش اندکی برخوردار است. بردارد

هيچ نيرو و پناهی باال تز از پروردگار «: او گفت. ديد که هيچ چيزی به او کومک نمی کند
 زمانی که او به انديشه نيکی هايش» !من نيکی کردم، ولی پاداشم بدی است! بخشنده نيست

بگذار زنده بمانم، خداوند تو را هم «: پزشک گفت» سرش را بزنيد«: بود، پادشاه دوباره گفت
او سپس اين را دوباره بر زبان آورد، درست  »!من را نکش، تا خدا تو را نکشد. زنده نگه می دارد

را همان گونه که من در برابر تو به زبان آوردم، ای ديو، و تو سر باز زدی و می خواستی من 
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من بايد بگذارم که تو را بکشند، زيرا تو تنها با دست «: پادشاه در پاسخ به پزشک گفت .بکشی
سپس پزشک » .زدن به چيزی درمان بخشيدی، بدينگونه و به سادگی می توانی من را بکشی

پادشاه » ای پادشاه، اين است پاداشم، می خواهی نيکی را با بدی پاسخ بدهی؟«: در پاسخ گفت
  » .دودلی نکن، تو بايد امروز و به زودی بی چون و چرا کشته شوی«: گفت

شده است، بسيار افسرده شد، آه و ناله کشيد ) جدی( زمانی پزشک ديد، که پادشاه گرانمنش -
و گريست و برايش ناسزا گفت، به کسانی که سزاوار آن نبودند، برای شان نيکی کرد و روی 

 چشمان پزشک را بست، دست هايش را به زنجير سپس دژخيم آمد،. زمين بد تخم کاشت
به خدا سوگند، ای «: پزشک نااميد اندوهگينانه گفت. کشيد و شمشيرش را از نيام درآورد

بگذار که زنده بمانم، خدا تو را نيز ! پادشاه، نگذار من را بکشند، وگرنه خدا تو را هم می کشد
رايزنی و رهنمود های نيک کاشتم و «:  آوردسپس او اين چکامه را به زبان» .زنده نگه می دارد
نيک کرداری ام من را به خانه زبونی رهنمود، زمانی که بی پيمانان به پاداش . ناسپاسی برداشتم

اگر زنده بمانم، هرگز ديگر رايزنی نمی کنم و پندی نمی دهم و اگر بميرم، آرزو دارم . می رسند
اين پاداش من است؟ برای «: س او همچنان گفتسپ ».که همه رايزنان از مردمان نفرين شوند

پزشک در » داستان سوسمار چگونه است؟«: پادشاه گفت» من مانند سوسمار پاداش می دهی؟
داستان را نمی توانم اکنون به زبان بياورم، اگر من را زنده بگذاری، خداوند تو را «: پاسخ گفت

. پزشک به گريه و زاری پرداخت» . ی کشداگر من را بکشی، خدا تو را نيز م. نيز نگه می دارد
او را ببخش و از روی دوستی به ما، از گناه «: برخی از نزديکان پادشاه بر پا خاستند و گفتند

افزون بر اين، ما از او چنان کنشی که پاداشش مرگ ! اش درگذر، اگر که گناهی کرده باشد
 دانيد، که چرا من او می گذارم شما نمی«: ولی پادشاه در پاسخ شان گفت» .باشد، نديديم

کسی که . من برای شما می گويم، که اگر من او را ببخشم، بی گمان من می ميرم. بکشند
دردم را با دست زدن به چيزی درمان بخشد، دردی که همه پزشکان از درمانش درمانده بودند، 

من بايد بگذارم که او را پس . توانايی آن را هم دارد که با دادن چيزی در دستم، جانم را بگيرد
تو را به «: پزشک يک بار ديگر به خواهش و زاری افتاد» .بکشند، تا از سويس آسوده دل گردم

ولی پادشاه بر سر گپش پايدار ماند، که او را » .خداوند سوگند می دهم، که بگذار زنده بمانم
 پادشاه، کشتنم را پس ای«: زمانی که پزشک به اين باور رسيد، که کشته می شود، گفت. بکشد

  خدا را سر و سامان دهم،بيانداز تا من به خانه ام بروم و شيوه به خاکسپاری و بخشش در راه
ها را در ميان فرزندانم بخش کنم، يک چيز ويژه ی به ) ميراث(دستاويز پيشکش کنم، وامانده 

همچنان می . کش کنمزنم پيشکش کنم و نوشتارم را برای مردمانی که پاداش آن را دارند، پيش
» !خواهم نسک برجسته و بلند پايه ام را برای تو پيشکش کنم، آن را در گنجينه ات نگهداری

در اين نسک راز های بسياری «: پزشک گفت» ارزش اين نسک در چيست؟«: پادشاه پرسيد
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اگر من را کشتی و برگه ششم نسک را بگشايی و سه رج : نخستين راز اين است. نهفته است
 راست نسک را بخوانی و با من گپ بزنی، از اين رو کله ام پاسخ همه پرسش یاز سو) خط(

اين ديگر يکی از شگفتی ها است، «: پادشاه بسيار شگفتيد و گفت» .های تو را داده می تواند
پادشاه به زودی » که کله ات با من گپ بزند، اگر آن نسک را بگشايم و سه رج از آن را بخوانم؟

پزشک به خانه اش برگشت و تا فردای آن روز به کار هايش . روانه رفتن به خانه را دادبرايش پ
در کاخ همه شهزادگان، وزيران، کارياران و ياوران . رسيدگی کرد، سپس دوباره به کاخ برگشت

جعبه (رد دوبان پزشک با يک نسک کهنه و يک شگاه گَ. بلند پايه شاهنشاه گردآمده بودند
تشت را که آوردند، گرد را در آن . اخ شد، نشست و درخواست يک تشت کرداندرون ک) پودر

. ای پادشاه، اين نسک را بگير، ولی آن را نگشا، تا سرم را از تن جدا نکردند«: ريخت و گفت
زمانی که اين پيشامد رخ داد، سپس کله را در تشت روی گرد بگذار، به زودی خون می ايستد، 

هيچ نيرو و پناهی . ز کله ام بپرس، بيگمان او پاسخت را خواهد دادسپس اين نسک را بگشا و ا
اگر من را زنده می گذاشتی، خداوند تو را نيز نگه می : باال تر از نيرو و پناه پروردگار نيست

بيگمان، تو را می گذارم بکشند، برای آن که ببينم، کله ات با من «: ولی پادشاه گفت» .داشت
پس از آن که دژخيم . ادشاه گذاشت سرش را بزنند و نسک را گرفتپ» .چگونه گپ خواهد زد

دوبان . کارش را به پايان رساند، کله را در تشت روی گرد گذاشتند، خون به زودی ايستاد
  »!ای پادشاه، اکنون می توانی نسک را بگشايی«: پزشک چشم ها را گشود و گفت

چون برگه ها روی هم چسبيده بودند، . پادشاه آن را انجام داد و نسک را برگه برگرداند
ای «: سپس پادشاه گفت. انگشتش را بر لب زد و تا برگه هفتم برگرداند، ولی نوشته ی نيافت

تنها به برگه «: کله ی پزشک در پاسخ گفت» .پزشک، من هيچ چيزی در اين نسک نمی بينم
 گرفت، تا زهری که در نسک پادشاه هی برگه برگرداند و از انگشتش کار» !برگرداندن دنباله بده

زمانی که . پادشاه به يکباره ناپايدار، لرزان و سرگيچه شد. ماليده شده بود، او را آلوده ساخت
کله ی پزشک ديد که پادشاه يونانيان ناپايدار شده است، با خود انديشيد که پادشاه زهر را 

ختی برپا کرديد، و چنان به شما دادگاه س«: مکيده است، سپس او اين چکامه را بر زبان آورد
اگر شما درست داوری می کرديد، در . نگر می رسيد، که فرمانی نداديد و هيچ داوری نکرديد

برابر شما هم دادگری می شد، ولی سرنوشت کنش خشونت بار تان را با بدبختی و مرگ پاسخ 
کسی نمی تواند  و –اين برای آن است : گفت) مجازی(داد، و سپس برای شما به زبان انگاری 

  ».به سرنوشت ناسزا بگويد
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  چمان و مغ بچگان
  

که بانوان از ساستار کنار پس از تازيدن تازی ها و گسترش آيين و فرهنگ نو در ايران، نه تنها 
جای برابری در ميان زن و مرد را نابرابری .  هم به تندی کاهش يافتشان، که ارزش زده شدند

رانی و ماشين چوچه کشی ذ به بازيچه ی خوشگتند و او را تازی ها از زن، کنيز ساخ.گرفت
  .ساختنددگرگون 

 سرفرود نمی آوردند، پاکيزگی و پاکدامنی شان ربوده و سپس تازی هازنانی که در برابر 
شينه ی از برای بي زن . از تن جدا می شدتازیسنگسار می شدند يا گردن شان با شمشير 

  . شديک پديده ی بی ارزش، زرخريد، دربند، بی بهره و برده  مردم
 .در چنين روزگاری، ناگزير جای دختر رز را پسر رز و جای چمان را مغ بچگان گرفتند

دلدادگی و اشغ ارزشش را از دست داد و به دلبستگی به بچه دگرگون شد و همانگونه که 
دل به چشم و ، بندگانش نيز به روی خوش روی آوردند و “شتا خوش داخداوند خوبرويان ر”

  .مغ بچه و ترسا بچه بستندغالم بچه، شوخ ارمنی زاده، تورک شيرازی، 
، “غالم بچه”باری، روان دلدادگی به دختر به دست کوالک سپرده شد و دل بندگان خدا از بهر 

 تپيد و با ساز و سرود به ميدان “ زادهشوخ ارمنی”و “ ترسا بچه”، “مغ بچه”، “ترک شيرازی”
 پای کوبيدند و بوی پياز از دهن مغ ،بچه“ يک دست جام باده و يکدست زلف”درآمدند و با 

  .بچه را خوشبو تر از گل دست دختر پنداشتند
 عطار. رود راست  ن که میيست چنيسرو -  که برخاست پسر نيرود ا خوش می:  گفتسعدی

 که يوسف تازی ی باقفیوحش.  در دست شراب ارغوانی-ی به دل ستانی نوشت که، ترسا بچه 
  . يوسفی بود ولی هيچ خريدار نداشت: زاده چوکره را بی کاته ديد، شگفتيد و گفت

:  که به سوی پارس در تاخت و تاز بودند، دل به تازی بچه داد و گفت که بر سر راه تازيانعراقی
 هم زخمی به تازيان زده باشد، حافظو برای آن که . یتازی بچه ی ، شنگی، شوخی، شکرستان

  ...گر آن شيرين پسر خونم بريزد : انگشت نشانه به سوی تازی زاده دراز کرد و گفت
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   و ارغستانیگويش هراتی
که هنر نويسندگی اش به (نده وس پس از آنکه نمونه ی کونه کاشون از زير چاپ برآمد، نوي

، که اگر اين زشت با درون مايه ی چنان ولی ی بسيار کوتاهی، نامه) ستارغستانی می مان
د، بار اين می انداختند و شانزده پاي شان را به کار می آمنويسنده با سه تا هممانندش هم گرد 

  !ندست را برده نمی توانزشتی
 که به گويش هراتی نوشته شده است، بنگارد،در باره نمونه نده به جای آنکه چيزی وس اين نوي

از القدوسی تازی که در سده ی چهارم خورشيدی می زيسته است، گفتاورد می آورد، که گويا 
  ! ....گويش هراتی به درد کنار آب می خورد

به اين سادگی که نمی شود، که هر نوشته را بپذيريم، هرکس هر چه نوشت، بگويم درست و به 
د يک نگاه سرسری هم که شده به دست کم، باي!  و چون القدوسی تازی است، به جا ترجا است

ی از ی تازدوسقی بياندازيم و به پرسش مان پاسخی بيابيم، که چرا ی تازروزگاز زيست قدوس
  مردم و گويش هرات بيزار بوده و به هراتی ها دشنام داده است؟

. شت هرات که بنگريم، با جنبش های آزادی خواهی اش در آن سده ها آشنا می شويمذبه سرگ
، يکی از نمونه های  ظاهر شاه به اسالم قلعه برگردانده شدزمان در  کهر قلعه ی هراتنام کاف

  .  بر اين مردم پيروز گردند نتوانستند تازيان با زور شمشير و شپات شتر همهرات آزاده است،که
، که هراتی ها بندواژه ی برای گرفتن کينخواهی به يک توده ی بزرگی ناسزا می گويدی تازقدس

کنند، به جای قل، غول می کويند و زبان شان را نمی شود ) تلفظ(ا نمی توانند فرژايش ر» ق«
خوب تو !  گناه نادانی اش را به گردن هراتی ها می اندازد اين هرزه گوی،.به سادگی آموخت

، هراتی چه زبان هراتی و يا گويش هراتی را نمی دانی و برايت دشوار است، که به آن دست يابی
نه تو دانش آن را !  با تو بيگانه است همزبان هراتی، یباش با زبان هراتی بيگانه  کهتو. دگناه دار

اگر زبان .  دارد به توداری که آن را بياموزی و نه هم زبان هراتی  به تو بندواز است و نيازی
مادری قدوسی و قدوسی ها پارسی می بود، نه تنها که ناسزا نمی گفتند، که خوش شان هم 

   .مدمی آ
 ی نادرست و خرده گيری ندارد، گفتهپرژنگ و سمسور ارغستانی هم چون ديگر چيزی برای 

  .ته ، چپ و راست بر می افرازدخ سارا درفش قدوسی تازی ناروای
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