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 كه براي بيرنگ نوشتار مي فرستند، بايستي به درخواست دوستان

گ در ويرايش  بيرن.اشندنوشته ها بايستي ناب ب: بنگرندهاي زير 

همراه با .  آنستیا پاسخگوي هر نوشته، نويسنده.  آزاد استنوشتار

 با هر هركس.  نيز فرستاده شودبنيادي بايستي نوشتار ،برگردان

بيرنگ  انديشه اي روشنگر و پيشرو كه خواسته باشد، مي تواند با

  . كندهمكاري



  سرنوشته
 سرا و شرين با بزرگمرد ناب در اين شماره را بيرنگخوانندگان 

برد   در کنار پيشسازيم و آشنا می استاد کزازی، سخن زبان پارسی

ار و يافته ای تازه  می  جست، به چند گزشتهنوشته های دنباله دار

 ه ایفرهيخت ،نظافت اين تازه ها را  ای بخشی ازانگيزه .پردازيم

 و خندی در لب لببا او روزی. ، برای ما به ارمغان آوردیخراسان

 انت براي”: گفتد و دريچه ای انجمن را گشو در دست شیپيشک

  “!گنجی آوردم

 با استاد  گوشه ای از يک گفتگو نواری بود، که در آنگنجباری، 

 دانشمند و پژوهشگر زبان و دانش نوشتار پارسی بايگانی شده کزازی

 بزرگمردم که اين يم، ديديهنگامی به نوار گوش فراداد .بود

 گوگفتو چون  .ه گنج نايابی دست يافته است به راستی بخراسانی

 کار ساده ای دل کندن از آن  وپسند و دلگير بودگوش شرين، ناب، 

در واپسين  !ميم و به آن گوش دادير نوار را از سرآوردنبود، چندين با

 ت خراسانینظاف ،کزازی پيرامون کار های پر بهای استاد  گفتگودم

خواست، تا   ما ازه ميان آورد وبسخن  داستانک و کليله و دمنهاز 

  .مي برگردانبيرنگکليله و دمنه را به زبان 

 م کهي، ديدو نگريستن به آن کليله و دمنهپس از به دست آوردن 

  پس ندارد،گلستان سعدی در تازی گفتن دست کمی از آن هم

  . مي درآوربيرنگ به زبان  تا آن راميبرآن شد
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  برگ انگلک
  

  یهراتی ها و ارغستان
  

نوشته ای زير  گفتماندر تارنمای ) بيست و پنجم ماه مه( پيش چندی

 به دل . به چشمم خورد“هراتيان بار ديگر افتخار آفريدند”نام 

هنگامی آن را خواندم، ديدم !  باشد“زير کاسه نيم کاسه”گفتم بايد 

نيمکاسه، کاسچه و کاسه شکسته که به راستی زير کاسه چندين تا 

   !است

 خواستانگشت روی نوشته بگزارم، روی  از آنکه  پيش،خوب

  .  نويسنده درنگی می کنيمنامنويسنده و 

همانگونه که از نوشته و نام نويسنده در می آيد، بايد نويسنده 

های باشد که کاله گشاده ای در دست دارد و می  “افغان ملتی”از 

  ! خواهد در سر هراتی ها بگزارد

ی از ايشان در شهر هرات رخنه کرده و از چندی به اين سو، بيشينه ا

می کوشند، تا با ستودن و چرب زبانی و خود را هراتی و يا هرات 

  . شناس خواندن، سر مردم را شيره بمالند و ايشان را به بيراهه بکشند
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به دل ! چه نام خنده آوری!  است“ارغستانی”باری، نام نويسنده 

خاک به سر می داشتم، تا برايش ای کاش نام و نشانی از اين ”: گفتم

چون “ ! باشیارغسانیتو بايد !  نيستیارغستانیبگويم، که تو 

به “ ارغستان”يا “ ارغ ستان”ارغسان زيستگاه ابداليان بود، مگر 

اگر بگوييم ! جايی ارغ زده، پوپنک زده، کپک يا کفک زده می گويند

 از سه  ميدانيم که سخنتان، پاک ستان يا افغان ستان،تاجيک س

پس .  ها استافغانستانی ها و پاکستانی ها، تاجيکستانیسرزمين 

 ها نبوده  ارغارغستانی نادرست است و تا اکنون جايی به نام سرزمين

مانند کپک يا (به هرات به کبوتر خانگی که سبز و سپيد رنگ . است

  . باشد، ارغه می گويند) ارغ روی نان گنديده

نويسنده ای مهربان تر از مادر، در ! ستخوب ميگزريم، به ما کاری ني

 ديگرانکنار اين همه ستودن و چرب زبانی، از رنج و سختی های که 

تا ... اين شهر ”: بر سر مردم هرات آورده اند، ياد می کند و می نويسد

اگر به راستی کسی ! “کنون مشقت های فراوانی به تجربه گرفته است

  بر مردم ما ياد می کند،ديگراندلسوز است و از آزار، آسيب و گزند 

مردم !  نام ببرد و نه از مردم هراتغرجستانبايد از مردم 

  !  سختی ديده اند و رنج کشيده اندغرجستان

   که خودش را هرات شناس جا می زند، می نويسد، که ارغستانی

  

  

  


  



  

در طی اعصار و قرون نتوانسته در نظريات، عادات و ”گويا کسی 

  !“...وارد نمايد ... ن شهر تغيرات عنعنات مردم اي

 خرد که خودش را روشن انديش ميداند، نه تنها در برابر ارغستانی

 هم واسرنگ می آيد و پيشرفت و دگرگونی را دانش که از می ايستد،

و نمی داند، که همه ای پديده ها در جنبش، دگرگونی و ! نمی پزيرد

 کارخانه های از پيشرفت در شهر سازی و آوردن. پيشرفت اند

نش و هنر در هرات به گوناگون که بگزريم، اگر گزافگويی نشود، دا

  . رفت کرده است، که از آن يک فرهنگستان ساخته استگونه ای پيش

 ارغستانیيکی از نيمکاسه های که در زير کاسه است، سنگر گرفتن 

در برابر چند تن از هراتی های است، که در دستگاه سررشته داری 

يک فيصد ” می نويسد، که ارغستانی!  کار می کنندیرزحامد ک

که با تملق و ... غير قابل مالحظه در ميان مردمان آن شهر وجود دارد 

 فيصد از مردم هرات را بپای 99چاپلوسی افتخارات و عزت بيشر از 

 عزت و –بيگانگان ريخته و به خاطر بدست آوردن موقف و مقامی 

ان و کاسه ليسان استعمار پائين آورده حيثيت خود ها را در حد دلقک

و با ليسيدن کفش های استعمار گران حلقه غالمی ايشان را بگوش 

نموده و با وجود اين همه پست فطرتی ها خود را روشنفکر و نماينده 

  “ .مردم معرفی مينمايند

  يکم، ارغستانی که خود را روشن انديش ميداند، بايد پوست کنده گپ 
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از همان چند تن خرده بگيرد، نه که بی روشنی مندانه  و خردبزند

 باز .انداختن روی يک پديده يا يک کس، به ناسزا گفتن بپردازد

 هم که کرزی، همينگونه که او از ايشان نام می برد و زشت می ستايد

  ! باالتر از همه خودفروختگان است، به همين چوکات نمی گنجد

 فيصد 99فتخارات و عزت بيشر از ا”دوم، اين چگونه فرمان است، که 

؟ هرکس کاری بيانجامد،  می ريزد“از مردم هرات را بپای بيگانگان

ست، اين گمان و ديدگاه پسمانده ای کسی ا. دبرای خويش می انجام

  ! تر و خشک را به پای هم می سوزاندکه

است، “ افتخارات و عزت” و اين چگونه ؟“افتخارات و عزت”سوم، کدام 

د بتوانند آن را پايمال کنند؟ درست همانگونه که نيکی و که تنی چن

بدی پايمال نمی شود، سرفرازی و آبرو و سرخمی و بی آبرويی هم 

 .هم نيکی به جا می ماند، هم بدی! پديده های پايمال شدنی نيست

داشته  سرخمی هر کس يا پديده ای که گزشته ای سرفراز و اکنون

 !ياد می شود و از اکنونش به سرخمیباشد، از گزشته اش به سرفرازی 

 می کوشد پديده ای روشن انديش را بشگافد و شناسايی ارغستانی

بايد ... ”: کند، بدبختانه که آن را ويژه ای هرات می سازد و می نويسد

روشنفکران ... تعريف روشنی از روشنفکر و روشنفکری ارائه نماييم تا 

ه استعمار می باشند و دعوی هرات باستان را از آنانی که دست پرورد

   “.روشنفکری دارند تشخيص داده بتوانيم
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ارغستانی نخست ديدگاه ناپليون بناپارت را پيرامون روشن انديش می 

مثل خانم های طناز و عشوه گر ... روشنفکران ”نگارد، که گويا 

آن ها نه برای ازدواج و نه برای کسب مقام وزارت مناسب ... هستند 

... تعريفی که در افغانستان ...  ”و در پيوست آن می نگارد که  “هستند

نسبت به روشنفکر در اذهان عامه نقش بسته چيزی مشابه با افکار 

  “...ناپليون بناپارت است 

نخست، کسی که روشن انديش است و با روشن انديش گفتگو دارد، 

و بايد گفتاورد از دانشمندان بياورد و نه از بيماران لشکرکش 

  !جهانگشا

دو ديگر، توده پس افتاده است و نمی تواند باال تر از ناپليون بناپارت 

  !بيانديشد

 با که ميگردد اطالق کسی  به... روشنفکر”ارغستانی می نگارد، که 

 در مردم، با نزديک پيوند با و جامعه های نيازمندی از عميقی درک

 جزء خودش ماا بکوشد بهتر جامعه ايجاد بمنظور آنها تنوير جهت

  “.نباشد سياسی جريانات

 دو سو دارد، نيازمندی از ديدگاه توده و نيازمندیپديده ای 

از ديدگاه توده می توان گفت، که ! نيازمندی از ديدگاه روشن انديش

  از ديدگاه روشن انديش توده به روشنی نيازمند . توده به کار نياز دارد
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شد، سررشته دار و نماينده اش را هرگاه توده روشن و بيدار با. است

خودش برميگزيند و همين نماينده است، که نيازمندی اش را برآورده 

  .می سازد

 بايد گفت، که روشن انديش فرزند توده است و از ميان پيوندپيرامون 

تا هنگاميکه توده آگاه و روشن نشده است، در ميان . توده برميخيزد

هنه گرا و پسمانده، مگر روشن شان يک ناهمگونی پيداست، توده ک

  .انديش نوگرا و پيشرفته می باشد

دور ) سياست (دانش مردمداریروشنفکر نمی تواند خود را از 

هرگونه کنشی که از روشن انديش پديدار شود، دانش . نگهدارد

  .مردمداری است

 ماندگی، عقب با که است کسی  روشنفکر” می نويسد، که ارغستانی

 عقب و خرافات اهل خودش حاليکه در کند رزهمبا خرافات و جهل

 تاريخ کجای در ميداند که است کسی روشنفکر ... .نباشد ماندگی

 ها ارزش به مطابق و مردم با تفاهم در و است ايستاده خود کشور

  “ .نمايد حرکت اش جامعه های نياز و

چگونه می توان از يک سو به روشنگری توده پرداخت و پندار های 

 به مطابق و مردم با تفاهم  در”از ميان برداشت و از سوی ديگر پوچ را 

   مردم پيش رفت؟ همين ناسازگاری ها در درون “های نياز و ها ارزش
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 و نوشته “بی گدر به آب زده”اين نوشته نشان می دهد، که ارغستانی 

 است، افغان جرمن در تارنمای ،فارانیدرست مانند نوشته ای اش 

 را فرياد می زند، مگر دينش را يک “جدايی دين از دولت”که هوار 

  ! می انگارد“ديموکرات و مردم ساالر”دين 

ارغستانی جنبش روشن انديشی روزگار ظاهر شاهی را يک پديده ای 

 معصوم محصالن و شاگردان” بيهوده دانسته و به اين گمان است، که 

 مظاهره به را خود وقت و ريخته ها سرک به روزمره بصورت ... کشور

 بيخبر ... .دانستند نمی چيزی آن آينده و عواقب از که بگذرانند های

 تر بلند خيلی جايگاه شان مردم و کشور غنی فرهنگ و تاريخ اينکه از

 ارغستانی ناآگاه است، که همان زره “.دارد ای وارداتی های انديشه از

اه پيمايی گک پيشرفتی هم که در آنجا به چشم می خورد، زاده ای ر

 ها “واجد” ها، “حفيظ” ها، “بختياری” ها، “رستاخيز” ها، “يورش”های

) چون سخن بر سر هرات است، از هراتی ها ياد کردم( ها “کريم”و 

  ! است و نه خواست ظاهر شاه

 و تاريخ”اميدوارم که ارغستانی کمی روشنی بياندازد، که کدام 

 های انديشه از تر ندبل خيلی جايگاه شان مردم و کشور غنی فرهنگ

  ؟“دارد ای وارداتی

 و سرزمين -سرگزشت سرزمين افغانستان که چيزی باال تر از خود 

  به فرهنگ آن هم!  کشتار و لشکر کشی  نيست-فروشی و کشت 
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گر ”همه آشنايی داريم، چون هر روز به گوش ها پوف می شود، که 

اين هم که ! “نييمندانی غيرت افغانييم  چون به ميدان آمدی ميدا

سفرنگ و موشگافی به کار ندارد، چون می بينيم، که زندگی برای 

  !بسياری بی تفنگ انگليسی و بی شکمبه روده کردن، بيهوده است 

ارغستانی دمب موش و مگل را با هم پيوسته و پيرامون دو پيکره 

در يک پيکره يک گور گروهی به چشم می خورد، که . گفتگو ميکند

 و امريکايی ها کشته شده اند و در “طالبان”چند تن در جنگ پنجاه و 

پيکره ای ديگر استاندار هرات با چند تن ديگر ديده می شوند، که 

  . سالگره ای دو سد سالگی ابراهام لنکن را گرفته اند

ارغستانی از روی بدخواهی که با روشن انديشان هرات دارد، می 

 کيک هراتی متملق کرنماهایروشنف از جمعی تصوير  در”ه نويسد، ک

 ديده تدارک لنکن ابراهام تولد صدسالگی دو بمناسبت را بزرگی

 در امريکا کشور از نماينده حضور با واليت آن والی توسط و بودند

 که باد تان راه بدرقه ملت نفرين و تاريخ ننگ .بود شدن قطع حال

 خاطر به روشنفکری های ادا با باخته شرف و مقلد های ميمون شما

 چاپلوسی به حد اين تا مزدور دولت يک ارزش بی های پست حفظ

 برابر بيگانگان پای خاک به را افغانستان مردم عزت و پرداخته

   بدخواهی و گشودن گره های دل  از رویخوب اگر “.مينمائيد
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 در پيکره، که از ايشان نام می برد، به روشن نيست، اين سه تن

   ندی دارند؟ هرات چه پيوانديش

هزار ناسزا را به اصيل جامی و نعمت سروری ميدهد، چون هراتی اند، 

 بی خواست و خواهشش هيچ  است و“جنوبی”مگر به استاندار که از 

  ! آبی به آبريز نمی رود، يک واژه ای بد هم نمی گويد

 به دست سه تن هراتی نيست، که به “افغانستان مردم عزت ”باز 

اين چه انديشه و ديدگاه و فرهنگيست، که ! ندپای بيگانگان بريز

  ارغستانی دارد؟

 هرات”، که  هرات ياد می کند و می نويسدبزرگان  ازارغستانیسپس 

 ابدالی شاه احمد چون بزرگی مردان و اهللا اوليا پرورشگاه و مهد

  ای دردر اينجا ديده می شود، که باز هم ارغستانی نيمکاسه“ .است

هرات، که سايه اش را به تير می بندد، تنها و تنها از ! کاسه داردزير 

برای اين ياد می کند، که روزگاری گروهی از پناهنده های ابدالی در 

ه نام احمدشاه ابدالی را در کنار نام  بيشرماناو. آنجا بود و باش داشتند

ی می گزارد، که هيچکس و هيچ چيز دانشمندبزرگواران و پيشوايان 

  . است آسيبی نديدهگزند واز دست شان 

 می گويند و  خواجه عبداهللا انصاری، پير هرات به“اوليا اهللا”در هرات 

  فخرالدين رازی، عبدالرحمن جامی، خواجه علی موفق،  به بزرگوار
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  از دربار نادر افشارکسی که  بهند و نهمی گوي ...واعظ کاشفی و 

  !گشايی  نياموخت، چيزی بی از خونريزی، لشکر کشی و جهانیانگليس

ارغستانی به خود می بالد و شرين زبانی های خود را با اين پيام به 

 به کابل در اجتماعی طی هرات قهرمان مردم”: پايان می رساند

 سيد آقای و کرده اعتراض منگل حبيب و تنی شهنواز کانديداتوری

 متنفذين علماو از که محفل اين سخنرانان از يکی يوسفی شريف

  !“ ...است کرده اخطار آيد می ماربش هرات

همانگونه که می بينيم، ارغستانی در آغاز همه هراتی های را که در 

دستگاه سررشته داری کرزی کار می کنند، به گونه ای بسيار زشتی 

 راه کابلمی ستايد، مگر در پايان از هراتی های ياد می کند، که در 

هراتی های راهپيما در خوب، مگر همين . پيمودند و واخواهی نمودند

  دستگاه سررشته داری کرزی کار نمی کنند؟ 

 هراتی “عالم و متنفذ”شريف يوسفی هم که از ديدگاه ارغستانی يگانه 

  ! است، در همين دستگاه سرگرم کار است

شايد شريف يوسفی از ياران و همسنگران ارغستانی باشد، مگر نبايد 

   و يکی از  گزره می باشد شريف يوسفی دادشانی ازفراموش کند، که

 داود شاه، مهره ای پايانی خاندان “غورزنگ ملی”درفش برداران 

شريف يوسفی فرستنده ای داود شاه به بغداد بود و . محمد زايی است

  .اکنون يکی از نزديکان سبقت اهللا مجددی می باشد
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  داستانک
ار کوتاه يبسکه   گويند،داستانی کوتاه به کوتاها داستان يداستانک 

  .  و يک برگه يا چند واژگان يا واژه را فراگيردشد با

 در چکامه ای همانگونه که موالنا جالل الدين رومی داستان درازی را

رازی آن را به يک داستان کوتاه  يا سعدی شيکوتاه گنجانيده است

درآورده است، داستانک سرا هم يک داستان کشال را با چند واژه يا 

  .واژگان کوتاه نويسی می کند

يکی از ويژگی های داستانک نويسی در کوتاه کردن سخن، کوتاهی 

ارزشمند ترين آموزش . در گفتار و توانايی در کوتاه نويسی است

  .ن، همين هنر کوتاه نويسی استگان نويسعدی شيرازی برای نويسند

بايسته است، که  به داستانک داستان کوتاه دگرگون کردنبرای 

  . کوتاه نويسی کندبنيادی داستان راخش  ب،داستانک سرا

    که آن راناياندرو اوروي لاز“ ای پدر ما که در آسمانی”  داستانک:نمونه
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واژه گنجانيده  ٨� در  به فارسی برگردان کرده است،یيامرااسداهللا 

 :شده است

 را گرفت پسرکرد، سروان دست يی مي بازجوروهبان از خواهر و مادرگ

  .دگر بري دخانه ایو با خود به 

  ت کجاست؟پدر: گفت

  .رفته آسمان: رلب گفتي زپسر

  چی؟ مرده؟: دي پرسشگفتیسروان با 

  .ميخوردد، با ما شام يآ ن میييهر شب از آسمان پا. نه:  گفتپسر

  .دي دبام کوچکی را در  و دربه باال نگريستسروان 

 که چکامه اشن نخستي”:  می نويسد، داستانک سرای نامدارغريبه

،  که چاپ شدچکامهن يدوم. ک دو چرخه آوردي پدرش ،چاپ شد

  “.د پدرش را برنگهبان

  

  : بيرنگ

  !ت را کشژ    رسردا

  ! روی پنجره باريدژاله

  ؟“.چه بود” :شاگرد

  !“.جاله”: آموزگار آواز لرزان

  

  

١
  



راز و نياز خواجه عبداهللا 

انصاری به درگاه 

  !پروردگار
  !پروردگارا

  روشنی تو، چراغ شناسايی بيفروخت،

  .دل من افزونی است

  م بگشود،گواهی تو، ره

  .آواز من افزونی است

  نزديکی تو، چراغ شيفتگی بيفروخت،

  .دلبستگی من افزونی است

  بود تو، کار من راست کرد،

  .بود من افزونی است

  

  !پروردگارا

  از بود خود چه ديدم،

   گمراهی؟اندوه ومگر 
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  ! و پيمانو از بود تو همه دهش

  ! پيداای  به  بر 

  .به بخشش آشکارو 

  . گير کرد رهی،ناکرده

  .و آن کن که از تو سزا

  !پروردگارا

  !نام تو ما را روا

  !و مهر تو ما را پيشکش

  

  !پروردگارا

  شناخت تو ما را پناه،

  .و مهربانی تو ما را پيدا

  !پروردگارا

  افزونی تو ما را درفش،

  !پناهگاهو سايه تو ما را 

  !پروردگارا

   پناهی،ناتوانان را

  ن را بر سر راهی،نااپيک رس

  گرويدگان را گواهی،

   که افزايی و نکاهی؟،چه بود
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   دمنه  و کليله
  

فراهم آورده ای از  ، است“پنچه تنتره”، که نام کهن آنکليله و دمنه

براهنه ای هندوستان می دانشمندان  های  ها و پندنامهسخنرانی

  .باشد

 ،سرو پسر کباد پادشاه ساسانیدر هنگام فرمانروايی انوشيروان خ

روزگار لشکر  در. از هندی به پارسی برگرداند  آن رابروزيه مروزی

 نوشتار کهن  هم در ميان“پنچه تنتره” کشی و جهانگشايی تازی ها،

را جهانگشايان  و تنها يک نوشته ای آن آن هنگام به آتش کشيده شد

زمين شان بردند،  به سرنوين، برای سود جويی و بهره برداری با خود

در سال سی سد و .  به تازی برگرداند از پارسی مقفع ابنکه آن را

 درآورد، به گونه ای چکامهبيست خورشيدی آن را ابو عبداهللا رودکی 

 نويسنده ای دربار بهرام شاه ،معين الدين نصراهللا نظام الملک سپس

ت که غزنوی آن را از تازی به پارسی برگرداند و آن همين نوشتاريس

  .انجمن بيرنگ برآنست، تا به دری برگرداند
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  بزرگمهر بختکانپيشگفتار 
  

می کوشيدند، که از هر گوشه هميشه پژوهشگران رشته های گوناگون 

 اندرزنامه ای سازنده را گرد بياورند، تا از آنو کنار گفتار سودمند و 

يی از ری آوسرانجام ايشان توانستند، که گرد .برای آيندگان بسازند

ايشان از اين گردآوری . زبان جانوران، پرندگان و درندگان بپيرايند

 آنکه ايشان در زبان چنان دست يافتند، که يکی: ند سود بردندچ

 به درستی به  هر پديده ای که آغاز کردند، پيرامونپژوهش شان را

 هم  پند، اندرز، سرگرمی و شوخی را با آنکهدو ديگر. ندرسانيدپايان 

 از آن کار بگيرند، نادانان آن را افسانه خوانند وستند، تا دانشمندانپي

از آن بهره بجويند و هنگامی به پيری  و دانشجويان و دانش آموزان

 درست .مندی دريابنده در دريای بيکران بهررسيدند، خويشتن را 

کسی در هنگام جوانی بر سر گنجی سرافتد، که از پدر  ،مانند آنکه

 یتا پايان زندگ دست برد و  آن باشد و او با شادمانی بهبرايش مانده

  .آسوده باشد

گردآوری اين پندار را خواننده ای اين نوشتار بايد فرنود و انگيزه ای 

رد و ميوه ای  اگر آرش آن را نداند، از آن سودی نخواهد ببشناسد و

 .خواند برد، که آن را درست بکسی از اين نوشتار سود. هد چيدنخوا

  ، بايد که در آن درنگ کند و هم باشد بر خواندن توانا  کسیراگ
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. تر آن را به پايان برساندبيانديشد و به اين گمان نشود، که هرچه زود

اگر چنين .  که به آهستگی در سرشت خويش جای دهدچه بهتر

 خود گفت، که مرد به.  که در بيابان گنجی يافت ماندی مردنکند، به

ردن آن نشوم، زندگانی به پايان دل نگهدارم و در پی درآوآن را به اگر 

برم، سزاوار آنست که مزدوری چند بگمارم و رسد و سودی ن

  . بها گيرم و گنج را به خانه برمچهارپايان باربر به مزد

. سيل کرد به خانه گتن بار کرد و پيش از خويشباری، او چهارپايان

از گنج نشانه ای نبود و  انه رسيد، به خچون آن خردمند دورانديش

  .چيزی بی از آه و پشيمانی نديد

.  از برکردن است نه در انديشيدنو به راستی بايد دانست، که سود

خواست زبان  شد، که بای مردمانندکاری بياغازد، به  که بی آگاهیهر

 گفت، که  و داشت دوست دانشمندش نزداو تخته ای. ازی بياموزدت

رد و  چون پرداخته شد، تخته را به خانه ب.يس آن واژه ای تازی بنودر

 روزی در . نگريست و گمان برد که زبان را آموخته استگاه گاه در آن

 از باشندگان زير لب یيک. انجمنی سخن تازی نادرست به زبان آورد

در خانه ای   تختهن نادرستی پيش آيد وبر زبان م: گفتمرد . خنديد

  من است؟

به  به دست آوردن دانش بکوشند و که برایبر مردمان بايسته است، 

   دانش و ساختن توشه ند، زيرا به دست آوردنهآن ارزش بد پی بردن

  

  

٢١  



  

   .ای روز رستاخيز بسيار ارزشمند است

  . ا از دانش و کردار نيک چاره نيستزنده ر

   .اغ دل بيفروزد خوی خوش چر فروغهمچنان

 خورشيد پرتو رهاند، مانند از بيماری نادانی بآزمودن مردم راداروی 

انه د زندگی را جاو، کهانی و آب زندگروی زمين را روشن گرداندکه 

 ميوه ای درخت دانش کهزيرا  گيرد،  کردار نيک زيبايیازدانش  .کند

  .نيکوکاری است

راه بيمناک را  که د، به کسی ماند،هر که دانش بداند و از آن کار نگير

 يا بيماری که !ايی اش به تاراج رود، تا داربشناسد و از آن بگزرد

کس  هر .، که بميردخورد بشناسد و از آن بخوراکه ای زيان بخش را

نکوهش شود، چنانکه دو  خويشتن در آن افکند، سد وی بشناکه زشت

 با آنکه هردو به سوی مرد در چاهی افتند، يکی بينا و ديگری نابينا؛

  .خردمندان پسنديده تر آيد بهانه ای نابينا به پيش نابودی روند، مگر

 .ارجمند شمردن سرشت است گوهر و زش گرامی داشتنسود در آمو

به خويشتن  آموزش ديگران، که اگر به سود رساندن بيانجامد وپس 

نرسد، به چشمه ای ماند که از آب آن به همه کس سود آيد، بهره ای 

  . دمانبهره بی مگر خودش 

 سپس به ديگران بهره گرفت،خست برای خويشتن از دو چيز بايد ن

  . دانش و سرمايه: پيشکش کرد
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همانگونه که آزمايش نشان داد، بايستی نخست در پاکيزگی خوی 

 اگر نادانی اين نشانه ها را .کوشيد، آنگاه ديگران را برانگيختخويش 

شوخی و يا سخن بيهوده شمرد، به کوری ماند، که از کالژی خرده 

   .بگيرد

، به پايان آن بيانديشد و پيش از آنکه گام  کار که در آغازخردمند بايد

 کار به آشفتگی کشد و ه نهد، خواسته اش روشن باشد، وگرنبه ره

  . رسدانجام آن به ناگواری و پشيمانی

 باالتر ند آن سزاوار تر، که جستن آن گيتی را بر اين گيتیبرای خردم

، کمتر باشدهرکه دلبستگی اش از خواستن سرمايه چه . شمارد

 همچنان آنکه کوشش .در هنگام جدايی از آن اندک است افسوسش

 و رسد و زندگی جاويدانه به دست آيد کند، به آرزو ببرای آن گيتی

گردد و از  سخت، زندگانی بر او  بکوشدآنکه برای آسايش اين گيتی

  .  بماندپاداش آن گيتی

ساختن توشه :  سه خواسته ستوده استيافتندر کوشش جهانيان برای

و ، آماده کردن پديده های آسايشی و راستی ميان خود ای آن گيتی

  .مردمان

ان پرهيزگاری است و به دست آوردن مپسنديده ترين سرشت مرد

و  هرچند، هيچگاه از بخشايش آفريدگار بزرگوار. سرمايه از راه روا

  ايد بود، مگر بر آن پناه جستن و کوشش کومک روزگار نااميد نب
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 خوشبختی های گوناگون و . دور باشدوگزاشتن، از خرد و انديشهفر

ا کوش به کسی روی آورد، که در انجام کار ها پايدار و در پيشه يینيکو

   .دباش

  يا نادان، بيکاره به جايگاه رسد که،پيش آيدچنان   واژگونی روزگاراگر

 .ن دادبه آن تد و نبايستی به آن پروا کر ،يابددست ی شکوه و فربه 

 يار او تواند بود، که مانندگی به  هنگامیچه نيکبختی و دارايی

 هيچ هنگام از جايگاه اميدواران  ونيکبختان و خردمندان شايسته بيند

  .دور نماند و از افزونی در دانش و شناخت بی بهره نگردد

ان را  و آزمون پيشينيروی کندنيکوتر آنکه روش گزشتگان را پي

 اگر در هر بخش مروسيدن خويش را .گرداندنمودار خوی خويش 

  .درست داند، زندگی در اندو گزرد

آزمون   از آن سازگار تر، که مگر،“در هر زيانی زيرکی باشد” :گويند

بايد  آن را هرکس خود بيازمايد، چه اگر .ه شودبرد سود دگانديزيان

مرگ   کهد،به دست آيهنگامی  در آزمون استوارید و نيبهر روز بدی 

  .رسدراف

 زير تنبلی نمايد از پايداری در آسايش ی که در کار هایهر جانور

م، تنبلی در هنگام نيازمندی، از دست دادن د: زيست بی بهره ماند

 باشدبودن نهان  که در آن گمان درست و نادرستبه سخنانی گواهی 

 روکردن  وهنا پزيرفتن خودسر يا آن بر سخنان نادرستو برابر کردن

   .چين و رنجانيدن خويشاوندان و پيروانبانی سخن به چرب ز
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ره هرگاه که آسيب بر خردمند فرود آيد، بايد که در پناه راستی 

 و آن را استواری در آهنگ و نيکويی بجويد و بر نادرستی پا نفشارد

اه ناشناخته ای ه هر بی راهبری، که با نابينا به رچ. روزگار نام ننهد

يشتر ه په همگانی دور افتد، هر چاست و شاهرارهگشايد و از راه ر

  . درود، به گمراهی نزديک تر آي

آن . اگر خار در چشم دلير خودسر رود، در درآوردن آن تنبلی ورزد

  .خار او را ناتوان سازد و چون روی چشم بمالد، بيگمان کور شود

بر خردمند بايسته است، که به فرمان های آسمانی باور داشته باشد، 

 را ارجمند شمرد و آنچه به خويش نپسندد، بر ديگران  درستهیآگا

 و چون روز بازخواست بيگمان، هر کرداری را پاداشی است. روا ندارد

  . و گمان بر بخت و سرنوشت نرودفرا رسد، همه چيز آشکار شود

برند و  که به تننامه ای اين نوشتار پی بخوانندگان اين نوشتار بايد

بانی آن را بشناسند، تا در خواندن نوشته های همه ای پديده های ز

 ر تاريکی مشتد، که بديگر به دشواری نيفتند و همچون کسی نباشن

 و ی خويش آنگاه بنياد کار ها.زند يا سنگ از پس ديوار اندازد

بازگشت به فرمان آن نهند، تا چهره  و در شيوه ای زيستنيدنانديش

هميشگی هرچه پاينده تر ود ای سود، هرچه تابنده تر روی نمايد و س

 پروردگار بخشنده و بزرگوار، بر آنچه او را خوشنود می سازد، .دگرد

    .کومک می کند
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آشنايی با شرين سخن 

  پارسیزبان 
 زبان و  دانشمندان نام آور و ماندگاريکی ازکزازی مير جالل الدين 

   .می باشد  پارسیدانش نوشتار

ر کرمانشاه ايران ديده به جهان دخورشيدی  ١٣٢٧در سال  کزازی

  . گشود

در سال پس از به پايان رساندن دبستان و دبيرستان در زادگاهش، او 

١٣�
دانشگاه تهران   دره ای زبان و دانش نوشتار پارسیرشت در 

  آموزشیرشته ای ١�١٣در سال  وسرگرم فراهم آوردن دانش شد

خورشيدی ١٣٧١ در سالاو .  در دانشگاه به پايان رسانداش را

   .گرفت نهاد شناسی شاهنامه دررا  )Doktorate(  اشدانشورنامه

 چند سال استادياری و دانشياری در دانشگاه، در سال  ازاو پس

  . استادی رسيدپايه ایبه  ١٣٨١
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، اين استاد بزرگ و دانشمند گرانمايه چنان به پارسی ناب و کزازی

 و  تا اکنون کاغزپيچ بوده استروان سخن می راند، که گويی زبانش

 لبه ای شمشير بيگانه ای را هيچگونه لشکرکشی، تاخت و تاز، يا

  ! نديده و نمی شناسد

 در سرگزشت دانش نوشتار و گفتار پارسی  کزازیمير جالل الدين

  .نخستين کسی است، که ناب و روان سخن می راند

شناسی سخن زيباتاليفات،  در دريای دری، رخسار صبح، :نوشتار او

 اسطوره، -حماسه -پارسی، بيان، از گونه ای ديگر، ماز های راز، رويا 

ترجمانی و ترزبانی، ديرمغان، سراچه ای آوا و رنگ، پرنيان پندار، 

پارسا و پرسا، سوزن عيسا، پيوند و پند، ديوان خاقانی، نامه ای باستان 

 سفرنامه ای ، روز های کاتالونيا، ديدار با اژدها،)چندين شماره ای(

   . و بيشينه ای برگردان)�١٣٨( آب و آيينه چين،
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  از هر گلستان گلی
  

  سرودک
  اميد گل 

  .به رود

  سر چشمه

 .در چنگال مرگ

  

*****  
  گلفشهنگ دلنگان

  پاشنه ها دريده،

  .آتشدان خاموش

  

*****  
  پنجال پاييز

  در گلونگاه درخت

  دندان درخت

  ! برگروی رگ

*****  
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  ،نه تابش

  نه نمايش،

  نه روان مردگان،

  !شبتاب

*****  
  زن

   زندان مرد

   مرد 

  ! زندان خرد

*****  
  –ديروز 

   ايمروز

  ايمروز        

  .فردا            

*****  
  

  رد گردپا 

  روی 

  .باور کهن
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  گلستان سعدی
  بخش يکم

  

  داستان سوم

  

ش  ديگر برادران، مگرشنيدم که شهرزاده ای کوتاه اندام و بدنما بود

  .اندام و خوبروی بودندبلند 

.  پدر بر او به چشم ناخوشی می نگريست و او را خوار ميشمردباری،

ای پدر، ”  :پس از آنکه پسر تيزهوشی و آگاهی به دست آورد، گفت

  “!کوتاه خردمند به از بلند نادان

گوشت گوسپند پاکيزه و ! نه هرچه به اندام بزرگتر، به بها گرانتر

کوه تور پست ترين، مگر باارزش ترين کوه . گوشت فيل مردار است

  !هاست

شنيدی، که روزی الغر دانايی به نادان فربه گفت، که اگر اسپ تازی 

  .ناتوان هم باشد، از خر فربه بهتر است
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خنديد، فرمانداران بپسنديدند و برادران هنگامی پدر اين بشنيد، ب

  .برنجيدند

نه تنها . تا کسی لب از سخن نگشايد، هنر و بی هنری اش نهفته باشد

  !کوهستان، که بيشه زار هم تهی از پلنگ نيست

هنگامی هر دو لشکر روی . شنيدم، که در آندم دشمن بر پادشاه تازيد

آن پسر بود و درهم آوردند، نخستين کسی که در ميدان جهيد، 

  آن نه من باشم، که روز جنگ بينی پشت من”: گفت

  آن منم، گر در ميان خاک و خون بينی سری

  کانکه جنگ آرد، به خون خويش بازی ميکند

  “روز ميدان وانکه بگريزد، به خون لشکری

اين بگفت و بر سپاه دشمن بتاخت و تنی چند از مردان جنگی از پای 

  :  آمد، بر زمين بوسه زد و گفتدرآورد و چون پيش پدر باز

  ای آنکه من را کوچک شمردی”

  تا درشتی هنر نپنداری

   -اسپ الغر ميان به کار آيد 

  “.روز ميدان، نه گاو پرواری

  گروهی از اينان پا . آورده اند، که سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندک
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بکوشيد، يا جامه ! ای مردان”: پسر فرياد برآورد و گفت. به فرار نهادند

 با شنيدن اين، سواران دلير گشتند و به يکبار بر “!ای زنان بپوشيد

  .دشمن بتاختند

اه سر و پادش .شنيدم، که ايشان در آن روز بر دشمن پيروز گشتند

 بيشتر بر او روی آورد و ، گرفت و هر روزچشم پسر ببوسيد و در بغل

 و زهر در خوراکش برادران رشک بردند. او را جانشين خويش کرد

پسر دريافت و . خواهرش از باالخانه بديد و دريچه برهم زد. کردند

 هنرمندان شدنی نيست، که”: دست از خوراک پس کشيد و گفت

 اگر که هما با سايه اش نابود “.بميرند، بي هنران جای ايشان را بگيرند

  !گردد، سايه ای جغد هيچ کامرانی نمی آورد

پدر ايشان را بخواست و . ن پيش آمد آگاه ساختندبندگان پدر را از اي

. سپس به هر يک گوشه ای از فرمانروايی اش را بخشيد. گوشمالی داد

تا آشوب بنشست، جنگ برخاست، که ده تهيدست در گليمی 

  .بخسبند و دو پادشاه در کشوری نگنجند

اگر . اگر مرد خدا نيم نانی بخورد، نيم آن را به تهيدستان می بخشد

دشاه هفت کشور هم زير فرمانروايی اش بياورد، هنوز چشم به کشور پا

  .ديگری دارد
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  هزار و يک شب
   مرغ سخنگو با شوهرداستان

  

، زنی زيبا، دوستداشتنی و ی مرد رشک برشنيدم، که روزگاری

گزاشت و به هيچ می اين مرد هرگز زنش را تنها ن. ار داشتپرهيزگ

 به جايی ، کهی و روزگاری ناگزير شدمگر روز. سپردمی جايی ره ن

   .دورب

او توتی را به خانه آورد، تا .  خريدو توتیآنگاه او به مرغ فروشی رفت 

 ردهاز ياد کدر هنگام نبودنش ديدبانی کند و همه ای پيش آمد ها را 

  .اين توتی بسيار زرنگ و نيرنگباز بود. و برايش بازگو کند

 ، توتی را نزدش خواست، تابرگشتهنگامی آن مرد از رهسپاری 

  . همه ای پيش آمد ها را به زبان بياوردبرايش 

 به زبان  دلدارش انجاميده بود، توتی مو به مودرست هرآنچه زن با

خشمگين او بر زنش . د، نزد زنش رفتهنگامی مرد اين بشني. آورد

زن به اين گمان شد، که شايد يکی از . شد و او را تسمه کاری کرد

  زن همه ای بردگان را يکی پس از . پيمان شکسته باشدبردگانش 
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، مگر بردگان همه واسرنگ آمدند و سوگند ياد ديگری نزدش خواست

کردند، که بايستی پيش آمد ها را توتی برای شوهرش گزارش داده 

 هنگامی زن اين بشنيد، به يکی از بردگان فرمان داد، تا در زير. باشد

د، به ديگری فرمود، تا روی پرنده  چرخش آورپرنده خانه آسيابی به

خانه آب بپاشد و به سومی گفت، تا آيينه ای در برابر پرنده خانه به 

  . جنبش درآورد

. باری، سوداگر بايستی از بهر انجام کار هايش دوباره ره می سپرد

ای ” :هنگامی برگشت، از توتی راز درون خانه را پرسيد، توتی گفت

ببخشيد، از دست تاريکی و باران و پايه و تندر، نه من را ! سردار من

 و چون اين پيش آمد در يکی “.توانستم چيزی بشنوم و نه هم ببينم

وای ”: ی رخ داده بود، مرد نتوانست بپزيرد و گفتروز های تابستاناز 

درست ”:  توتی گفت“.اکنون که هنگام بارش نيست! به جان تو

نچه که به تو گفتم، به چشم سر ميگويی، مگر سوگند ياد ميکنم، آ

   “ .ديدم

دروغ که شايد توتی بار يکم هم  در اين هنگام مرد به اين گمان شد،

آنگاه او خشمگين شد، دست به سوی توتی برد، او را از ! گفته باشد

پرنده خانه درآورد، او را به گرداگردش چرخاند و چنان بر زمين 

  .کوبيد، که جان از تن توتی درآمد
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 اش شنيد، که گفتار توتی پيرامون  همسايه مرد ازپس از مرگ توتی،

مرد از کرده اش پشيمان شد، مگر . زنش راست و درست بوده

به کيفر بد رسيدند، مانند بسياری که بيگناه . پشيمانی سودی نداشت

 از داستان محمود چهره پرداز آموختيم، چنين گفت مانند آنچه که

   :   آن، داستان محمود را برای برزين به زبان آوردپادشاه و پيوسته به

  

  

  هنر آشپزی

  

  )ترش (شوغلور تر
  ،آرديک پيمانه 

  ،)ترش (ماستيک پيمانه 

  ،)به اندازه ای نياز (روغنچهار چمچه  خوراکه خوری 

سه   يا)رب ( ای بادنجان رومیشيره دو چمچه ای خوراکه خوری

  ، پوست کنده و له شدهبادنجان رومیدانه 

   ،زردچوبهدو چمچه ای خوراکه خوری  
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   ، به اندازه ای نيازنمک

   ،سرکهيک چمچه ای خوراکه خوری آب ليمو يا 

   تند به اندازه ای نياز،مرچ 

  ،)به اندازه ای نياز (آبچهار پيمانه 

با   و آرد را روی آن بريزيدروغن را سرخ کرده، :شيوه ای پختن

روی آرد بريان شده را آب . آرد بريان شودبزنيد، تا  همبخوب همزن  

بريزيد و همبزنيد، سپس شيره ای رومی، زردچوبه، نمک، مرچ و 

يا با نان ريزه را به آن بيافزاييد و بگزاريد کمی بجوشد، سپس  سرکه

  .و يا به جای پيش خوراکه  نوش جان کنيد) مانند شوربا(کرده 

گوشت پخته شده  ،ياز بريان شده، جزغاله، گوشت لندپافزايش (

يا روغن سرخ کرده شده روی نان ريزه به خوشمزگی غلور ) غورمه(

  ) .افزايد تروش می
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  بربست های زبان
  

  کارواژه
  )، عميدخانلری، محمد قطبی،کسرویاحمد : سرچشمه(

کارواژه آنست، که انجام کار يا چگونگی يی را برساند و آرش آن را با 

  . بپيونددآينده و يا گزشته، اکنونگانه ای يکی از هنگام های سه 

که  در ميانه ای کوچه ،گزرانيمکوچه ای را از زير پا ب ، اگربرای نمونه

 سر تا ميانه ای کوچه  ازرسيديم، نگاهی به پشت سر بياندازيم؛

 آينده و از ميانه تا پايان کوچه اکنون، ميانه ای کوچه گزشته

 از زير پا  آن تا ميانه ایاز سر  کوچه رابه اين آرش که. است

گزرانديم، ميانه ای کوچه را از زير پا می گزرانيم و کوچه را تا پايان از 

  .زير پا خواهيم گزراند

   اکنون 

که در آن  ی هنگام سخن ميراند، از همين دم واکنوناين هنگام از 

  .  و يا سرگرم انجاميدن کاری مي باشيمچيزی ميگوييمهستيم و 
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 ،همهنگام، اکنون هميشگیاکنون :  است گونهپنجکنون به هنگام ا

   . ناشناختهو اکنون هميشگی همهنگاماکنون  ، هپيوستاکنون 

 کسی کاری را رود، که  هنگامی به کارهميشگی اکنون •

 گويد، :باشد، مانند کار پيشه اش هميشه بيانجامد يا آن

  ...رود، دوزد، خورد، بارد 

کاری را رود، که کسی ار  هنگامی به کهمهنگام اکنون •

، در هنگام گفتگو ، می انجامد، مگر به پايان نمي رساند

  ...  ميگويد، ميرود، ميدوزد، ميخورد، ميبارد :مانند

رود، که کسی کاری را  هنگامی به کار هپيوست اکنون •

همي گويد، : بيانجامد، مانندپياپی، پيوسته و همهنگام 

 ...بارد همي رود، همي دوزد، همي خورد، همي 

 به گمان من اين هنگام ، هميشگی همهنگاماکنون  •

گونه ای نو سازی شده ای در زبان است و ناهمگونی يی با 

می  آنچه از ساختار اين هنگام در.  نداردهميشگیهنگام 

در  همواره و همهنگام یکاريا  چگونگیآيد، آنست که 

با  ای داريدن کارواژهاين هنگام از گردان . است  انجامخور

 ساخته که انجام کار را ميرساند،واژه ای کار گردان

 ...و  دارم ميروم، دارد ميخورد :ميشود، برای نمونه
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  کننده ای کارکارواژه ای آنست، که ناشناخته اکنون  •

  ...د، ديده ميشود و زده ميشو مانند ،ناشناخته باشد

  : در هنگام اکنوننشدگردان کارواژه ای 

  

  ايشان  شما  ما  او  تو  من  اکنون

 ندشو يدشو ميشو دشو یشو  شوم  هميشگی

 ندميشو يدميشو ميميشو دميشو یميشو ميشوم  همهنگام

 ندميشوه يدميشوه ميميشوه دميشوه یميشوه ميشومه  هپيوست

هميشگی 

  همهنگام

دارم 

  ميشوم

داری 

  ویشمي

دارد 

  ودشمي

داريم 

  ويمشمي

  داريد

  ويدشمي

دارند 

  وندشمي

ديده   ناشناخته

  يشومم

ديده 

  ميشوی

ديده 

  ميشود

ديده 

  ميشويم

ديده 

  ميشويد

ديده 

  ميشوند

  

  

   گزشته 

.  پشت سر گزرانديم سپری کرده وآن راهنگامی است، که گزشته 

، گزشته ای سادهگزشته ای : ده ميرسد هفهنگام گزشته بهگونه های 

، گزشته ای همهنگام، گزشته ای هميشگی، گزشته ای اديناپ

 همهنگام، گزشته ای گزشته، گزشته ای آيندهای ، گزشته پيوسته

  ، اديناپگزشته ای ، گزشته ای اديناپ پيوسته ای، گزشته ای اديناپ
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  ،شگی پيوستهيهم، گزشته ای همهنگام هميشگیگزشته ای 

 ، همهنگامساده ای گزشته ای ،هميشگی گزشته ای گزشته ای

 ته ای همهنگامناشناخگزشته ای ،  ناشناخته ای سادهگزشته ای

    .ناشناخته ای گزشتهو گزشته ای 

به هنگامی   از نگاه ساختمان ساده بوده وگزشته ای  ساده   •

 به پايان ، که سد در سد انجام کار نه تنهاگويند، که در آن

 . باشدرسيده 

 گفت، :گزشته ای ساده از ريشه ای کارواژه ساخته ميشود، مانند

   ...، ورد، برد، خ گرفترفت، ديد،شنيد، آمد، 

به هنگامی گويند، که گوينده کننده ای کار   اديناپگزشته ای  •

. ديده، مگر شنونده او را نديده باشرا نديده باشد و يا گوينده د

در پايان آن   ه  پسوند اين هنگام از ريشه ای کار واژه با افزايش

گفته، شنيده، آمده، رفته، ديده، گرفته، : ساخته ميشود، مانند

 ...ده، برده،  خور

  ای کاربه هنگامی گويند، که کننده  گزشته ای هميشگی •

گزشته ای هميشگی از ريشه ای . کاری را هميشه بيانجامد

، یگفت: مانند.  ساخته ميشود ی  پسوند کارواژه با افزايش

 ...،  ی، بردی، خوردی، گرفتی، ديدی، رفتی، آمدیشنيد
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کسی در ر رود، که هنگامی به کا  گزشته ای همهنگام •

 بوده و هنگاميکه از او سخن در ميان است، سرگرم انجام کاری

 با ريشه ای میاين هنگام از افزايش . گوينده او را ديده باشد

مانند ميگفتی، می شنيدی، می آمدی، . کارواژه ساخته ميشود

 ...می رفتی، می ديدی، می گرفتی، می خوردی، می بردی  

امی به کار رود، که کسی در هنگ گزشته ای پيوسته  •

 هنگاميکه از او سخن در ميان است، کاری را پيوسته و پياپی

مانند هميگفتی، همی شنيدی، همی آمدی، .  .يده انجاممی

همی رفتی، همی ديدی، همی گرفتی، همی خوردی، همی 

 ...بردی  

 هنگامی به کار رود، که در هنگام انجام  گزشته ای آينده •

.  .ر در آينده ای نزديکی رودادنی می بودهکاری يک کار ديگ

می آمد، خواستی شنيد، ممانند خواستمی گفت، خواست

ی خورد، خواستی گرفت، خواستی ديد، خواستمی رفت، خواست

 ...ی برد  خواست

 که کاری پيش از يک ،هنگامی به کار رود گزشته ای گزشته   •

نيده بود، گفته بود، ش: مانند .کار گزشته ای ديگر روداده باشد

 ...آمده بود، رفته بود، ديده بود، گرفته بود، خورده بود، برده بود 

هنگامی به کار رود، که کسی در  اديناپ گزشته ای همهنگام  •

 هنگاميکه از او سخن در ميان است، سرگرم انجام کاری بوده، 
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  پيش روی میاين هنگام از افزودن . مگر گوينده او را نديده باشد

می گفته، می شنيده، می :  ای ناپيدا ساخته ميشود، مانندگزشته

 ...آمده، می رفته، می ديده، می گرفته، می خورده، می برده،  

هنگامی به کار رود، که کسی   اديناپ پيوسته ای گزشته ای  •

در هنگاميکه از او سخن در ميان است، پياپی کار ميکرده، مگر 

 گزشته ای بر سر هفزودن اين هنگام از ا. ديدهگوينده او را ن

می شنيده، همی گفته، ه:  ناپيدا ساخته ميشود، مانندهمهنگام

می خورده، همی گرفته، همی ديده، همی رفته، همی آمده، ه

 ...می برده،  ه

هنگامی به کار رود، که کاری  اديناپ  گزشته ای گزشته ای •

گاه پيش از کار ديگری رخ داده، مگر گوينده از انجام کار دوم ناآ

در   هاين هنگام از افزودن . بوده و پسانتر آگاهی يافته باشد

،  بودهگفته:  ميشود، مانندگزشته ساختهگزشته ای پايان 

،  بوده، گرفته بوده، ديده بوده، رفته بوده، آمده بودهشنيده

 ...،   بوده، برده بودهخورده

به هنگامی گويند، که   گزشته ای هميشگی همهنگام   •

اين هنگام .  کاری را همواره و همهنگام بيانجامد،ارکننده ای ک

 به سر کارواژه ای گزشته ای هميشگی ساخته میاز افزودن 

می گفتی، می شنيدی، می آمدی، می رفتی، می : مانند. ميشود

 ...ديدی، می گرفتی، می خوردی، می بردی،  
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به هنگامی گويند، که کننده   پيوسته گزشته ای هميشگی  •

 کاری را پياپی و هميشه بيانجامد و در آن پيوستگی ر، کاای

گزشته ای هميشگی پيوسته از افزودن پيشوند  . پديدار باشد

.   به سر کارواژه ای گزشته ای هميشگی ساخته می شودهمی

همی گفتی، همی شنيدی، همی آمدی، همی رفتی، : مانند

 ...همی ديدی، همی گرفتی، همی خوردی، همی بردی،  

هنگامی به کار رود، که  ای گزشته ای هميشگی هگزشت  •

کاری پيش از يک کار گزشته ای ديگر روداده و هميشه و 

، ی، آمده بودی، شنيده بودیگفته بود: مانند .همواره انجام يابد

، برده ی، خورده بودی، گرفته بودی، ديده بودیرفته بود

  ...یبود

ه کاری ک به هنگامی گويند، همهنگام ساده ای گزشته ای  •

ديده در هنگام انجام آن  گوينده او را شده وانجام در گزشته 

 و گزشته ای داشتن کارواژه ای اين هنگام از گردان. باشد

مانند داشتی ميگفتی، داشتی می .  ساخته ميشودهمهنگام

،  می ديدتی می آمدی، داشتی می رفتی، داشتشنيدی، داش

   ...دداشت می گرفت، داشت می خورد، داشت می بر

 به هنگامی گويند، که کس  ساده ایناشناخته  ای گزشته •

  مانند . باشدکاری را انجاميده و به پايان رسانده  ایناشناخته
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 . ديده شدیديده شدم 

ننده  هنگامی گويند، که کبه  گزشته ای ناشناخته همهنگام  •

.  همواره سرگرم انجام کاری بوده است بوده و ناشناخته ای کار

  ...يده می شدم، ديده می شدی د

هنگامی به کار رود، که کاری  گزشته ای ناشناخته گزشته  •

يک کار گزشته ای ديگر روداده و کننده ای کار آن پيش از 

 ...، ديده شده بودی ديده شده بودم: مانند. ناشناخته باشد

 هرگاه اين دو .ماستن و خواستن  کومکی يیکارواژه های  •

ن اکنون به کار رود، واژگان را به گزشته کارواژه در واژگا

 بازگشتنگاه های  خودهاکارواژه  اين دگرگون ميسازد، زيرا

 در به کاربردن اين کارواژه . اندماييدن و خواهيدنگزشته ای 

برای ! کننده ای کار شناخته، مگر انجام کار آشکار نيستها، 

 .ميوگويم يا خواستم بگخواستم  -نمونه 

 .موي بگميخواستم -

    . خواستم گفته باشم-

   ماستم بگويم-

  .يميوبگ ماستيم -

   .دبگوي ماست -

  .ی بگوي ماستی-
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  آينده 

اين . ا ميرساند، که هنوز آغاز نشده باشد ر انجام کاریهنگام آينده

  . ساخته ميشود و ماييدننای خواهيده کارواژه  از گردانهنگام

  .اکنون آينده ای و ساده ای آينده:  به دو گونه استآينده

 هنگامی به کار رود، که آغاز کار آشکار  سادهآينده ای •

 های هنگامی مانند ديرتر، بنداگر . نباشد

 در واژگان به کار نرود، کار... پسانتر، فردا و 

 نزديک  آينده ایميتواند در آينده ای دور و يا

 ريشه ای آينده ای ساده از .انجام شود

ه و ريشه ای يکم با شناسبازگشتنگاه 

 )ريشه (خواه: ساخته ميشودبازگشتنگاه دوم 

. خواهم رفت) = ريشه(رفت  + )شناسه(م + 

   ...خواهی رفت، خواهد رفت، خواهند رفت 

 ،هنگامی به کار رود، که کننده ای کار اکنون آينده ای •

 به اين آرش که کار. را در اکنون بيآغازد یکار

. ده استو انجام آن در آيناکنون آغازميشود 

ميخواهم بروم، ميخواهد برود،  مايم بروم، ماييم 

 ...برويم 

 فردا، پسان، هفته ای ديگر، سال ديگرهای  بند نبا به کار برد

   . ساختآيندهميتوان هنگام   نيزاکنوندر هنگام  ...و
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  برادران گريم
  جان با پيمان

ادشاه آسمان از همين اکنون زندگی ام از بهر اين است، که دختر پ... ”

  “. منی، تو بايد همراهی ام کنیجان باپيمانتو . زری را به دست آرم

به انديشه فرورفت و به جستجوی راه و چاره شد، زيرا  جان باپيمان

سرانجام او راهی . ديدار دختر پادشاه آسمان زری کار ساده ای نبود

 و همه پديده هرآنچه در گرداگردش است”: يافت و به پادشاه گفت

در گنج هايت بيش از پنج خروار زر نهفته .  از زر است ای اوهای خانه

بگزار که زرگرانت از آنها بارجامه، گلدانی، جانور و پديده های . است

با اين چيز ها به نزدش بيا . ، شايد از اينها خوشش بيايدزيبا بسازند

   “. و بخت مان را می آزماييمميرويم

و فرمود، تا با کار خستگی ناپزير  پادشاه زرگران را نزدش خواست

 بار زرگران افزار های زری را به کشتی. شهکار های برازنده ای بسازند

هر دو   را نشناسد،جان باپيمانپادشاه و  کسی و از بهر آنکه زدند

  به، تا دريای بيکران پارو زدند و بهجامه ای سوداگری در تن کردند

  .سرزمين پادشاه آسمان زری رسيدند

 پادشاه را در کشتی گزاشت و خود به سوی آرگاه  باپيمانجان

  شايد دختر پادشاه را با خود بياورم، پس ”: آسمان زری رفت و گفت
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بگزار گلدانی های زری را کنار . بايد بکوشی، تا همه چيز آراسته باشد

اين بگفت و با چند  جان باپيمان “.هم بچينند و کشتی را بيارايند

 نمونه به شانه کرد، از کشتی پياده شد و به سوی کاخ تکه ای برای

هنگامی او به کاخ نزديک شد، . پادشاه  آسمان زری به راه افتاد

 چاه ديد، که دو آبدان زری پر آب در دست دختری زيباي در کنار

هنگامی دختر رو برگرداند، تا . داشت و کمی خسته به چشم ميخورد

او از مرد پرسيد، که کيست و در . برود، چشمش به مرد بيگانه افتاد

 جان باپيمان“ .من يک سوداگر ميباشم” :آنجا چه ميکند؟ مرد گفت

هنگامی . بارجامه را باز کرد و گزاشت، که دختر نگاهی به آنها بياندازد

وای چه چيز های زری يی ” :اد برآورددختر آنها را ديد، فري

 پديده های زری  او آبدانی ها را گزاشت و به نگريستن“!زيبايی

بايد اين پديده ها را دختر پادشاه آسمان زری ”: پرداخت و گفت

او به گونه ای به پديده های زری دل بسته است، که همه را از . ببيند

 دختر دست شوداگر را گرفت و با خود به نزد دختر پادشاه “.تو ميخرد

 هنگامی چشم دختر پادشاه آسمان زری به پديده .آسمان زری برد

روی اين تکه ها هنرمندانه ”: های زری افتاد، بسيار خوش شد و گفت

من خودم ”: گفت جان باپيمان“ .کار شده است، همه را از تو ميخرم

 اينها پادو يک سوداگر پرمايه ام و آنچه من با خود دارم نمونه است و

پديده های زری در  !هيچ است آنچه سوداگر در کشتی دارد، پيشبه 

   شهکار های پر بهای اند، که برای نخستين بار ساخته کشتی، چنان
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 دختر پادشاه آسمان زری از سوداگر خواست، تا او همه را “.شده اند

بار کشتی به گونه ای افزون ”: گفت جان باپيماننزدش بياورد، مگر 

اگر در کشتی . است، که تهی کردن آن چند روز را در بر خواهد گرفت

د، که پديده های بيشمار بزرگی در آنجا هست، که بنگريد، خواهيد دي

 در اين هنگام آزمندی دختر به گونه “!در کاخ شما جای نخواهد شد

، ميخواهم من را به سوی کشتی رهنمايی کن”: ای باال رفت، که گفت

  “!خودم  به آنجا بروم و گنج های زری يی خدايت را با چشمانم ببينم

. دختر را به سوی کشتی رهنمودبا خوشی فراوان،  جان باپيمان

هنگامی چشم پادشاه به دختر آسمان زری افتاد، نزديک بود دلش 

هنگامی دختر  .بايستد، چون زيبايی دختر بيش از زيبايی پيکره بود

جان مگر . به کشتی باال شد، پادشاه او را به اندرون کشتی رهنمود

لنگر برچينند و ا در کنار بادبان کشتی ايستاد و فرمان داد، ت باپيمان

دختر پادشاه آسمان زری چنان سرگرم نگريستن پديده  !پارو بزنند

 پس از دم !های زری بود، که از جنبش کشتی در روی آب بوی نبرد

. دور و درازی، دختر از سوداگر سپاسگزاری کرد و خواست برگردد

هنگامی اد به کنار کشتی آمد، ديد که کشتی فرسنگ های بسياری از 

وای من ”: دختر را ترس برداشت و فرياد برآورد.  دور شده استخشکه

آطکاش مرده . بازی دادند، من را ربودند و به دام يک سوداگر افتادم

  من سوداگر نيستم، من ”:  پادشاه از دستش گرفت و گفت“!بودم
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مگر ربودن تو با فريب و نيرنگ، از روی پادشاه ام و کمتر از تو نيستم، 

هنگامی من برای نخستين بار پيکره ای .  و مهر به تو استدلدادگی

 هنگامی دختر اين “.تو را ديدم بيهوش شدم و به زمين پرت شدم

  .بشنيد، آرام شد و گرويده ای پادشاه جوان شد و به او دل داد

در ميان دريای بيکران چون پرنده ای روان بود و همچنان کشتی 

جان يکبار چشم .  سرود در جلو کشتی آهنگ ميجان باپيمان

هنگامی او .  به سه کالغ افتاد، که به سوی کشتی پر ميزدندباپيمان

کالغ ها را ديد، خاموش شد و به آنها، که با هم سخن ميرادند، گوش 

او دختر پادشاه بام زری را با خود به خانه ! آه”: يکی گفت. داد

 سومی “.مگر او هنوز دختر را به چنگ ندارد”:  دومی گفت“.ميبرد

چرا نه، دختر به چنگ اوست، او در کنارش نشسته ”: گفت

هنگامی او از کشتی پياده گردد، ! چه سود”: کالغ يکمی گفت“ !است

او ميخواهد اسپ را بتازاند، . پيش رويش اسپ سرکشی نمايان ميشود

اسپ او را چنان بر زمين ميکوبد، که ديگر روی دختر را نخواهد 

اگر ”:  کالغ سومی گفت“راه رهايی چيست؟” :کالغ دومی گفت“ !ديد

کسی بجهد و تفنگ را از کمر اسپ درآرد و اسپ را بکشد، پادشاه 

اگر که ! مگر کی از اين همه راز آگاه است. جوان را از گزند می رهاند

کسی هم آگاه باشد و پادشاه را هوشدار بدهد، از ناخن پا تا به زانو به 

تا جاييکه من ميدانم، ”: می گفتکالغ دو“ .سنگ دگرگون می شود

هنگامی ! يرد، دختر از آن پادشاه جوان نمی شوداگر اسپ هم بم

  “ ايشان به کاخ برگردند، 
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 نمونه کونه کاشون

   و بازتاب آن
اسير هر هنگام که از گويش هراتی سخن به ميان بيايد، بيدرنگ نام 

کار  يکی از پرفرهيخته، همچون گل می شکفد، زيرا اين هروی

  .  استان هرات می باشدگويش نويسانترين 

 در کنار بازچاپ نوشتار گزشتگان، از خود نيز نوشتار اسير هروی

يکی از اين . پربهايی به گنجينه ای دانش نوشتار پارسی افزوده است

 در اسير هروی. است“ انبنچه گپ هرات”نوشتار ارزشمند و ماندگار 

و گفتاورد های گويش ) صطالحاتا(واژه ها، واژگان ) کتاب(اين نسک 

  .هرات را گردآورده و به زبان پارسی دفتری برگردانيده است

 است، نمونه کونه کاشونباری، چون سرنامه ای اين نوشته به نام 

  .پس بايستی به آن نيز نگاه کوتاهی بياندازيم

اگرچه اين نسک به پايه ای پارچه های زيبا و ارزشمندی که تا اکنون 

 نيست، ه شده است، نمی رسد، با آن هم بدهراتی آفريدبه گويش 

  :کوتاهی پيرامون آن بنگاريم) سطر(چند رج 

 نام نسکی است که در بهار اين سال در شهر بن نمونه کونه کاشون

 گردآوری نوشتاری است، که در نمونه کونه کاشون. به چاپ رسيد

  .  به چاپ رسيده استبيرنگگهنامه ای 
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زبان کوچه ای، که از آن .  زبان کوچه استکونه کاشوننمونه زبان 

بوی گل و سبزه می آيد و اگر دمی هم از آن بوی باروت، دود يا بوی 

ناآشنايی به پوز بخورد، بوی بيگانه ايست، که از بيرون برخاسته و 

  !بيشرمانه به کوچه های دهکده سرازير شده است

دگی راستين توده ای گوشه ای از زن نمايشی از نمونه کونه کاشون

  . ديش ده نشين می باشساده و بی آال

  .  گويش هراتی استینويس نابيکی از ويژگی های اين نسک در 

اگر هر زبان دفتری ناب گفته و نگاشته شود، پاسداری از آن است، 

توده هم  ارجگزاری به توده است، زيرا ،ولی اگر گويش توده ناب شود

 هر آنچه ناب باشد، ساده  و. است و ناباده س، از بنيادهم زبان تودهو 

 نهفته  و سادگی در نابیو از آنجاييکه زيبايی در سادگی. و زيبا است

   . گزاشتارجاست، بايستی به آن 

 همان اگر به پديده ای توده بنگريم، می بينيم، که يگانه زيبايی اش

توده مانند رنگ و  گويش .سيار ارجمند استگويش نابش است، که ب

  . وی گل است، که اگر آلوده گردد، سرشتش را از دست می دهدب

نمونه کونه کاشون، ورخيسته که بره باری، نام نسک از نوشته ای 

ده زرهپوش، چهار چرخکی و  گرفته شده است، که در آن به رواشون

پرچمی جنگی، ننگی، سبيل پلنگی، گرد کمربند ها _ دوسد خلقی 

  ا خودکار به روستای رواشان همه چيکچيکی بندی، خدی تفنگ ه
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 باز  راسرازير می شوند، تا با کشتن و ويران کردن، گره های دل شان

پرچمی جنگی، _ کنند، مگر در پايان کارزار، سد و نود و نه خلقی 

ننگی، سبيل پلنگی، گرد کمر بند ها همه چيکچيکی بندی، کله و 

، سر به مه نارنجیسينه ها مانند تريش پلو برنجی و ته خشتک ها ه

 و درست اين رهزن  فرار می کندخاک می گزارند و تنها يک تن

  . استنمونه کونه کاشونخودنما و خويش بدرآر و پرز ده، همان 

در زبان دفتری به آرش مانند و مانندگی است، مگر در گويش نمونه 

  . به کسي گويند، که زشت و نارسا باشد و کمبودی داشته باشد

 است و به گاه، به آرش پايان، انجام، پشت و پشت سر يا نشينکون

 يا کاشان شايد به پاس هنر کاشون. کسی گويند، که رد رو باشد

 به کس زشت نمونه کونه کاشونپس . بافندگی نامدار و سرفراز باشد

  .و نارسايی گويند، که دارای کمبودی باشد و رد روی کند

  بازتاب
  

فته است، بيشينه ای از در کشور های که دارای فرهنگ پيشر

ن، پس از خواندن، شنيدن و ديدن خوانندگان، شنوندگان و بينندگا

  . پديده، آن را بازتاب می دهند، از اينرو اين فرهنگ ها پر بار استيک
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بازتاب هميشه سنگ ها را از سر راه برميچيند، روی نوشته روشنی 

بازتاب است، که همين . می اندازد و بر دشواری ها چيره می شود

  .پيچيدگی های يک پديده را باز می سازد

بازتاب راه . بازتاب نخستين گام به سنجشگزاشتن يک پديده می باشد

  .را برای خرده گری هموار می سازد

  

  بازتاب ها و واکنش
  

  

  !دوست ارجمند چکاوک

پيش از اين نمی  راستش را بخواهی.  را خواندمنمونه کونه کاشون

 بکار بردن اصطالحاتی تا اين حد ساده می شود بهترين دانستم که با

  . نثر فلکلور را ارائه داد

 يکی از بهترين آثاريست که نمونه کونه کاشونترديدی نيست که 

  .اينک در دسترس عالقمندان ادبيات فارسی  قرار دارد

  .مهر آيين دهی
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 !چکاوک عزيز

می ) با برگی از بيرنگ( دريافتم که نمونه کونه کاشوندر برگپايی 

   .سادگی آفريد و زيبايی از توان در ياد ها گلستانی

با اين شيوه ای نگارش چه استادانه و قشنگ توانسته ای گويش آن 

بخش مردم را که در پراگندگی و يورش گويش و گفتار خودی و 

  . بيگانه می رود، تا گرد فراموشی پزيرد، جلوه و جالی تازه بخشی

  .مه ات پربارسرت سبز و خا

  هما آذر

  

  

  

 

  با گويش نمونه کونه کاشونپرداختنی بايسته به گزينه ای زيبای 

  . ِهراتی با خامه ای توانای چکاوکِ  گرامی را می گزارم به پسان ها

اين چند رج کوتاه تنها سپاس و ستايشِ  من است برای نگارش اين 

ِ  ماندگار که پهلوی دگر زيبايی ها تالشی درست  و به جا برای کار

  .گسترش و پاسداری زبانِ  مردمی ست

  فرخندگی همراهِ  هميشگیِ  چکاوک باد

  آرش آذيش
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  ! برو بمورچکاوک

 مه کو ازی !مه دگه تا حالی نديدم، که کسی کتابه بی مقدمه بنويسه

   چه مايی بگی؟ !چيزی نفهميدوم

  سيندوخت

  

  

  

  !برايت درود می گوييم دارد، با آن هم، اگرچه درود گفتن بار مذهبی

شهکار بی همتايی در گويش “ نمونه کونه کاشون”ميدانی که کتاب 

  ! ، زنده باشیجوره نداره الالهراتی است؟ 

  رنجبر 

  

 

  

! اين کتاب بسيار جالب و خواندنی است، حيفی که نامش خوب نيست

  ! شرم آور است

  . نبايد نامت را در پايان آن می نوشتی

  احمدی
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  !ه شما بازتاب دهندگاندرود ب

 ما در زير از آنجاييکه. است“ مقدمه” هم دارای نمونه کونه کاشون

 پر شبش بيگانه خزيده ايم و توانايی ديدن ما کم و نه وهپوستين ک

، “مقدمه”اندک است، چشم ما به واژه های ناب همآرش و هممانند 

ش ، سرنوشته، سرنامه، پيشگفتار،  سرگپ و پيپيش درآمدمانند 

  . لبچی نمی افتد

 زندگی راستين و روزمره ای نمونه کونه کاشوناز آنجاييکه نسک 

چرا بايستی از . توده ای روستا را می پديدارد، از پنهانکاری می پرهيزد

شرم (همين سه واژه ای بازگوييدن زندگی راستين توده بشرميم؟ 

مگر . هر دم از زبان توده شنيده می شودکاشون و کون / نمونه)  آور

 پا مه  کون”، “!  شونه  مه  بشکستکون”: کم می شنويم، که

  خر  کوندهن  يو  ”، “!  زنگيچه  مه  درد  ميکنهکون”، “ !بترکيده

  “!واری  وا  رفته

  .سپاسگزارم
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  ! و ؟
  

، قربان )کهرمان(، قهرمان )آگور(آيا می دانستيد، که واژه های آجر 

، عروسی )اروس(، عروس )رواگ(رواج ، )ترزبان(، ترجمان )کرپان(

    ...و ،)شترنگ( شطرنج ،)رود(، روضه )خانگاه(، خانقاه )اروسی(

 آرايش  روکشنابی و سادگی اش در زير  تنها وپارسی ناب است

  بيگانه پنهان است؟

  

  .   و ،
 رهگيران و ، زورگويان می نماياند، کهاين آرايش های ناپسند و ناخوان

 به اين گونه پر  تهيگاه های زبانی خويش راز يک سو ادزدان سرگردنه

 خواستند که در سر راه پارسی گويان سنگ وی ديگر از س ونمودند

   .بياندازند

 بيگانه کشيدن، چيزی بی از دشواری  روکشناب،روی واژه های 

  هم روکشو چون روبنا رفتنی و زيربنا ماندنی است،! آفريدن نيست

  . پرتو از درون سياهی ميدرخشدروزی می پوسد و نابی چون
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  . و  :  
، به تار، به جای شبکه می گوييم رايانهبه جای کامپيوتر می گوييم 

، به رايانامه، به جای ايمل می گوييم راياتارجای انترنت می گوييم 

 يا Fernbedienungبه جای  ،پيامک می گوييم SMSجای 

، به دورنگاروييم  می گفکس، به جای دور فرمانرموت می گوييم 

 می گوييم دوکتورا، به جای دورگوجای تليفون می گوييم 

   ... و  دانشورنامه
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ستار !  از همه چيز بيزار شد کهکاکا زاده ایستار،  :پيکره ای پشتی

ه  زبان بواژه ای به زبان آورد و نه نه دو هفته ای پايان زندگی را،

  !خوراکه و نوشابه ای زد

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ديدار تو ،آرزويم

   !بود، ستار

سرور و صديق را 

 .ببوس


