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  .  سرچشمه ي نوشتار را در پايان هر نوشته مي نگاريم: يادآوري



  سرنوشتهسرنوشتهسرنوشتهسرنوشته

 پوزش بخواهم، چون اينبار      بيرنگبيرنگبيرنگبيرنگيشتر از همه، بايد از خوانندگان        پ
  !نزديک بود، که چشمان شان را کالغ ها درآرد

در کنار همه گرفتاری و سرگرمی ها، سه گاه اينسال را پژوهش و                 
اين نسک اکنون   .  کدام شاه شجاع؟ در برگرفت    کدام شاه شجاع؟ در برگرفت    کدام شاه شجاع؟ در برگرفت    کدام شاه شجاع؟ در برگرفت    نوشتن نسکی به نام     

  .  به دست تان برسدزير چاب است و اميد است که هرچه زود تر

گمان نوشتن اين نسک در بهار اينسال، در يکی از شب های فراموش              
در آن شب با    .  ناشدنی ساز و سرود، در دهکده گلبافان، پرتو افشاند          

سير سير سير سير دوستان و آشنايان در روی سبزه زار ِگرد هم نشسته بوديم و                 
 !، خنياگر خوش آواز شب، چون بلبلی در گلستان چهچه می زد           هرویهرویهرویهروی

   ... صبح دميد روز شدصبح دميد روز شدصبح دميد روز شدصبح دميد روز شد: به دمدمه های بامداد خنياگر فرياد برآورد

اين چکامه ی زيبا، آواز خوش خنياگر و نغمه ی رباب، خوش بزمان               
شب را نه تنها در خود فرو برد، که ياد خنياگران خوش آواز و نامدار                 

  . را نيز زنده کردظاهر هويدا ظاهر هويدا ظاهر هويدا ظاهر هويدا  و احمد ظاهراحمد ظاهراحمد ظاهراحمد ظاهر

 فرو رفته بودم، که     احمد ظاهر احمد ظاهر احمد ظاهر احمد ظاهر رگ  باری، در شادمانی شب و اندوه م       
يکی از فرهيختگان خوش بزم و نغزگوی، سرش را نزديک کرد و                 

من که  !   سروده است   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   گفت، که اين چکامه را         
 را داشتم،  ... ... ... ...وحافظ شيرازی، سعدی شيرازی حافظ شيرازی، سعدی شيرازی حافظ شيرازی، سعدی شيرازی حافظ شيرازی، سعدی شيرازی چشمداشت شنيدن نام 

  .  افتادم)شک(به گمانه 

  

  

  �بيرنگ 



شت، تا اين ديوان را به دست آورم و با          درست همين گمانه من را وادا     
  . سروده های اين چکامه سرای آشنا شوم

پس از جست و جو های فراوان اين ديوان را به دست آوردم و به                    
هرچه بيشتر سروده ها را خواندم و در ژرفای آنها        .  خواندن آن آغازيدم  

شاه شاه شاه شاه فرو رفتم، گمانه ام پايدارتر شد، که اين ديوان نمی تواند از آن                 
سرانجام به اين انديشه فرو رفتم، که شايد اين            !  باشدشجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   شجاع درانی   

  !ديگری سروده باشدشاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع ديوان را همنامی، 

باری، نوشتن اين نسک، تا اندازه ی جلو پيشرفت و سر و سامان دادن              
اگرچه باز هم چند تا از تننامه ها به خواب بارزنگی            .   را گرفت  بيرنگبيرنگبيرنگبيرنگ

، مهربانی تان را بشوراند     کم ما کم ما کم ما کم ما  است، که همين     فرو رفت، با آنهم اميد    
  . را بپسنديدبيرنگبيرنگبيرنگبيرنگو 

 بيفتد، چکامه   از هرگلستان گلی  از هرگلستان گلی  از هرگلستان گلی  از هرگلستان گلی  بيگمان، هنگامی چشم تان به برگ        
  . ، لبخند اميدواری در لب ها تان خواهد شکفتآذيشآذيشآذيشآذيشی 

بلی، سرانجام يکی از چکامه سرايان نيک سرشت و خوش سخن،                
او چکامه ی ناب سرود ! ان سرا گرددخامه اش را رام کرد، تا دمی باست

  !  افزودبيرنگبيرنگبيرنگبيرنگو بر بيرنگی 

 همکاری کنند،   بيرنگبيرنگبيرنگبيرنگاميد است، که در آينده هنرمندان بيشتری با          
  !  را به توفان خروشنده دگرگون سازندبيرنگبيرنگبيرنگبيرنگبتوفند و شمور بامدادان 

باری، آرزومنديم که در اين شماره نيز چيز های نوی به خوانندگان               
اگرچه يک گاه به نوروز مانده است، با آنهم نامه          .  اشيمپيشکش کرده ب  

ی نوروزی که ستيزی بيش در برابر زمستان نست، سرآغاز اين شماره            
  .می سازيم و به پيشگاه شما پيشکش می کنيم

  �بيرنگ 



  نامه ی نوروزینامه ی نوروزینامه ی نوروزینامه ی نوروزی

  :به گفته ی حافظ شيرازی

  نوبهارست در آن كوش كه خوشدل باشينوبهارست در آن كوش كه خوشدل باشينوبهارست در آن كوش كه خوشدل باشينوبهارست در آن كوش كه خوشدل باشي

  ر ِگل  باشير ِگل  باشير ِگل  باشير ِگل  باشيكه بسي گل بدمد باز و تو  دكه بسي گل بدمد باز و تو  دكه بسي گل بدمد باز و تو  دكه بسي گل بدمد باز و تو  د

 سيستان را   قتيبهقتيبهقتيبهقتيبهدر تاريخ سيستان آمده است، که هنگامی سپاهيان          
به خاک و خون کشيدند و برای نخستين بار شهر را جامه ی                      
سوگواری پوشيدند، مردی چنگ نواز، در کوی و برزن شهر در خون              
تپيده و به آتش کشيده، از کشتار ها و تبهکاری لشکرکشان، داستان             

د و اشک خونين از ديدگان از زير تيغ دررفتگان، روان           به زبان می آور   
مرد چنگ نواز، که خود خون می گريست، بر چنگ می            .  می ساخت 

  :نواخت و می سرود

  با اين همه اندوهبا اين همه اندوهبا اين همه اندوهبا اين همه اندوه

  در خانه ی دلدر خانه ی دلدر خانه ی دلدر خانه ی دل

  اندکی شادی بايداندکی شادی بايداندکی شادی بايداندکی شادی بايد

  ....که گاه نوروز استکه گاه نوروز استکه گاه نوروز استکه گاه نوروز است
يز، در   است، ما بازماندگان و از زير تيغ دررفتگان ن          گاه نوروز گاه نوروز گاه نوروز گاه نوروز   و چون 

های هميشگی شادی و شادمانی را می گشاييم، با جام می در کف،               
 هم آواز می شويم و می          خيامخيامخيامخيامگرداگرد آتش پای می کوبيم و با           

  سراييم، که

 بشستبشستبشستبشست     الله  الله  الله  الله      رخ رخ رخ رخنوروزنوروزنوروزنوروز         به به به به     ابر ابر ابر ابرچونچونچونچون

   درست درست درست درستعزمعزمعزمعزميز و به جام باده کن يز و به جام باده کن يز و به جام باده کن يز و به جام باده کن برخبرخبرخبرخ

  �بيرنگ 



...  

 گزرانگزرانگزرانگزران    جهان جهان جهان جهان      غم  غم  غم  غم         مخورمخورمخورمخور             و و و و    ززززبرخيبرخيبرخيبرخي

  گزرانگزرانگزرانگزران به شادمانی  به شادمانی  به شادمانی  به شادمانی  باش و دمی باش و دمی باش و دمی باش و دمیخوشخوشخوشخوش

 پيش از روزگار سوگواری، دم را به شادمانی           ،درست مانند گزشتگان  
از آنجاييکه سوگواری و شادمانی دو پديده يا دو فرهنگ           .  می گزارنيم 

آنکه جامه ی   .  با هم ناسازگار است، هيچگاه باهم جور هم در نمی آيد          
ند، با  سوگواری بر تن می نهد و جشن را با ريختن خون بر پا می ک                

 جشن شادمانی و رهايی از ترس و         جشن نوروز جشن نوروز جشن نوروز جشن نوروز .   ناسازگار است  نوروزنوروزنوروزنوروز
 پوست گاو را     کاوه آهنگر کاوه آهنگر کاوه آهنگر کاوه آهنگر کشتن است، درست از بهر اين بود، که             

  .درفش ساخت و فرياد رهايی زنده جان ها و جانداران را سر داد

نوروز پيشکش  .   يادگاريست، که برای هميشه به جا می ماند           نوروزنوروزنوروزنوروز
 که بيش از سه هزار سال پيش می زيسته              نخستين شهرونديست، 

  .است

 ايرانايرانايرانايران  همانگونه كه پژوهشگران، نخستين شهريگري و زندگي تباري         
كهن را در هنگام فرمانروايي پادشاهان پيشدادي مي بينند، آغاز                

  .جشن هاي نوروزي را هم از همان هنگام ميدانند

ار سال  سه هز (، كه در هزاره ي پيش از آغاز سال ترسايی            پيشداديانپيشداديانپيشداديانپيشداديان
فرمان مي راندند، در كنار آباد کردن آتشكده هاي بزرگ،               )  پيش

كاروان سراي هاي افزون، سردابه و گزرگاه هاي بيشمار، به گسترش             
ايشان زندگي كوچيان   .  بي پهناي كشاورزي و دامداري هم پرداختند       

بيشماري را به روستانشيني دگرگون كردند و شيوه بافندگي، رشتن            
  .ت و دوز را پديد آوردندپشم، برش و دوخ

  ٧بيرنگ 



جمشيد جمشيد جمشيد جمشيد به پاس گرامي داشتن و نيكو شمردن اين همه پيشرفت،               
 براي نخستين بار جشن نوروز را بر پا كرد، چنانکه در                    پيشدادپيشدادپيشدادپيشداد

  : آمده است فردوسی  فردوسی  فردوسی  فردوسی شاهنامه ی

  به  نوروز شاه گيتي  فروز  ـ  بر آن تخت  بنشست  فيروز  روزبه  نوروز شاه گيتي  فروز  ـ  بر آن تخت  بنشست  فيروز  روزبه  نوروز شاه گيتي  فروز  ـ  بر آن تخت  بنشست  فيروز  روزبه  نوروز شاه گيتي  فروز  ـ  بر آن تخت  بنشست  فيروز  روز

    مي و جام و رامشگران خواستند  مي و جام و رامشگران خواستند  مي و جام و رامشگران خواستند  مي و جام و رامشگران خواستندبزرگان به شادي بياراستند  ـبزرگان به شادي بياراستند  ـبزرگان به شادي بياراستند  ـبزرگان به شادي بياراستند  ـ

  چنين جشن فرخ از آن روز گار ـ  بماند  از آن خسروان  يادگارچنين جشن فرخ از آن روز گار ـ  بماند  از آن خسروان  يادگارچنين جشن فرخ از آن روز گار ـ  بماند  از آن خسروان  يادگارچنين جشن فرخ از آن روز گار ـ  بماند  از آن خسروان  يادگار

 جشن هايش را هميشه با آهنگ، آوازخواني، پايكوبي           جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدچون  
 برگزار ميكرد،    سوراسوراسوراسورا و    سوماسوماسوماسومازنان و مردان و نوشيدن نوشابه هاي            

  . كنند را هم با شادماني و چنگ و چغانه برگزار نوروزنوروزنوروزنوروزگزاشت تا 

اكنون هم كشور هاي كه فرهنگ شان ريشه در فرهنگ باستان دارد،             
 را گرامي ميدارند و اين خجسته روز را، كه سرآغاز سال نو، ماه               نوروزنوروزنوروزنوروز

نو، و روز نو است و نوزايي و شكوفايي به هر سو دامن پهن ميكند،                   
بادامني از سبزه و دوستي و با گل ريزاني از گلبانگ شادي و                      

 يك دست  يك دست  يك دست  يك دست  ويك دست جام بادهيك دست جام بادهيك دست جام بادهيك دست جام بادهبه پيشواز بهار مي روند، با همزيستی، 
، با آب، آيينه، روشنايي، سبزه، چنگ، چغانه، ني، دف، ساز و             زلف يار زلف يار زلف يار زلف يار 

  .را جشن ميگيرند و شادی می کنند نوروز  نوروز  نوروز  نوروز دهل،

 می نويسد، که در فراز سنگ نوشته های هخامنشی            منوچهر جمالی منوچهر جمالی منوچهر جمالی منوچهر جمالی 
 که خدا خودش را به      به اين آرش  .  آمده است که خدا، شادی را آفريد      

  . گونه ی جشن در گيتی آفريد، تا آن را دوست بدارد

خدا از بهر آنکه خودش را دوست بدارد، به همه ی زيبايي های گيتی خدا از بهر آنکه خودش را دوست بدارد، به همه ی زيبايي های گيتی خدا از بهر آنکه خودش را دوست بدارد، به همه ی زيبايي های گيتی خدا از بهر آنکه خودش را دوست بدارد، به همه ی زيبايي های گيتی 
هر چه در گيتی زيبا است، چهره ی زيبای خود           هر چه در گيتی زيبا است، چهره ی زيبای خود           هر چه در گيتی زيبا است، چهره ی زيبای خود           هر چه در گيتی زيبا است، چهره ی زيبای خود           .  .  .  .  دگرگون می شود  دگرگون می شود  دگرگون می شود  دگرگون می شود  

  ....خدا است، پس دوستی به زيبايی های گيتی، دوستی به خدا استخدا است، پس دوستی به زيبايی های گيتی، دوستی به خدا استخدا است، پس دوستی به زيبايی های گيتی، دوستی به خدا استخدا است، پس دوستی به زيبايی های گيتی، دوستی به خدا است
  ٨بيرنگ 



  

، شادی مرد چنگ نواز در گاه نوروز، شادمانی نوروزنوروزنوروزنوروزحافظ در خوشدلی 
 و شادمانی مردمان مان در      جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد جشن فرخ    فردوسی،فردوسی،فردوسی،فردوسی،، شادی   خيامخيامخيامخيام
  .، همه ريشه در سنگنوشته ی هخامنشی ها داردنوروزنوروزنوروزنوروز

 و برپا کردن جشن و ميله های نوروزی برای مردمان             نوروزنوروزنوروزنوروزبرگزاری  
ت، که هيچگونه سوگواری    مان به گونه ی نيايش و ستايش درآمده اس        

  . و اندوهی نمی تواند جلو آن را بگيرد

 جشن آفرينش و زايش است، جشن          نوروزی،نوروزی،نوروزی،نوروزی،همانگونه که جشن     
زدايش دشمنی های ميان مردمی، زدايش نازيدن، زدايش خويشتن را          
از ديگران بهتر دانستن، زدايش خودبينی، زدايش خودنمايی و زدايش          

  .خودخواهی نيز می باشد

  ::::ه ي نوشتاره ي نوشتاره ي نوشتاره ي نوشتارسرچشمسرچشمسرچشمسرچشم
تارنمای (بی همتای پارسی زبان     )  فيلسوف(منوچهر جمالی فرزانه ی     

  ) http://www.jamali.info/index.phpفرهنگشهر 

مير فطروس انديشمند ). تارنمای مير فطروس(گفتاورد مرد چنگ نواز  
    /http://www.mirfetros.comتوانای فرهنگ پارسی است 

 )محمد علی فروغی(شاهنامه ی فردوسي 

  ديوان حافظ شيرازی

  رباعی های عمر خيام 

 /http://ganjoor.netتارنمای گنجور 

  افغانستان در مسير تاريخ: غالم محمد غبار

  افغانستان قبل از اسالم: حبيبيعبدالحي 

  ٩بيرنگ 



  ديوان شاه شجاعديوان شاه شجاعديوان شاه شجاعديوان شاه شجاع

 زردشتی برابر به     ٠��٣ خورشيدی، برابر به سال        ١٣٨٠در سال   
 در پشاور پاکستان ديوانی به      دانشدانشدانشدانش ترسايی، چاپخانه ی     ٢٠٠٢سال  

  . به چاپ رساندديوان شاه شجاع درانیديوان شاه شجاع درانیديوان شاه شجاع درانیديوان شاه شجاع درانینام 

تار و  ويراس.  اين ديوان دارای پوش رنگی جگری و آبی می باشد              
در پيشگفتار  .   است برزين مهر برزين مهر برزين مهر برزين مهر .  .  .  .  غغغغ....دوکتور ع دوکتور ع دوکتور ع دوکتور ع پيشگفتارنويس اين ديوان    

 خورشيدی به    ١٣٠٨ديوان آمده است، که اين ديوان در سال               
در ،  )تاجر کتاب (، بازرگان نسک     سردار ديوان چهجو سنگه    سردار ديوان چهجو سنگه    سردار ديوان چهجو سنگه    سردار ديوان چهجو سنگه    فرمايش  

  . به چاپ رسيده استالهورالهورالهورالهور

را  برگه می باشد، که از آن ميان يک برگه               �٨٣اين نسک دارای     
 برگه ی ديگر آن را سروده ها         �٧٠ برگه را پيشگفتار و       ١٢آگهي،    

  . در بر می گيرد

، اين ديوان را به سنجش گزارده است و          بيرنگبيرنگبيرنگبيرنگپاسخگوی گهنامه ی    
در اين نسک آمده است،     .   نوشته است  کدام شاه شجاع؟  کدام شاه شجاع؟  کدام شاه شجاع؟  کدام شاه شجاع؟  نسکی به نام    

 که بگزريم، بخش يکم اين ديوان را چکامه         هندیهندیهندیهندیکه از دو سروده ی      
 حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی حافظ شيرازی هنر  )  تاثير(های می سازد که بيشتر آن ها زير هنايش          

ن نامه ی آن بيشتر به دانش نوشتار سده ی هفت                می باشد و ت    
 بخش دوم را هشت تايی ها،         وهشتم خورشيدی نزديک است، مگر     

) دو بيتی ( و دوتايی ها     )چهار بيتی ( چهارتايی ها    ،)مخمسات(پنج تايی ها    

   به پايان سده ی نهم و آغاز سده ی دهم ی آنمی سازد، که تن نامه 

  

  ١٠بيرنگ 



شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع ميان اين ديوان و روی اين پايه، . خورشيدی همخوانی دارد
 اين  )ادبيات(نه دانش نوشتار    .   هيچ پيوندی به چشم نمی خورد       درانیدرانیدرانیدرانی

 می خواند و نه هم پديده         شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  ديوان به هنگام زيست      
 و  درانیدرانیدرانیدرانیکار برده شده است، پيوندی به         های که در سروده ها به         

  . روزگارش دارد

نخست، پديده های که در ديوان به کار رفته است، بيشتر به دانش                
برای نمونه  .  سده های هفت و هشت خورشيدی نزديک است        نوشتار  

دير، دير، دير، دير، پديده های که در تک چامه ی زير به کار برده شده است، مانند                
 به دانش نوشتار پايان سده ی         يکی، نزد پارساپارساپارساپارسا        و        رندرندرندرند،  ،  ،  ،  ترساترساترساترسا        صومعه،صومعه،صومعه،صومعه،

 درانیدرانیدرانیدرانیدوازدهم خورشيدی ندارد و هيچگونه همتباری با دانش نوشتار          
  ):١٠برگه (ها ندارد 

  می پرستندت به دير و صومعهمی پرستندت به دير و صومعهمی پرستندت به دير و صومعهمی پرستندت به دير و صومعه

  مومن   و ترسا  و  رند و  پارسامومن   و ترسا  و  رند و  پارسامومن   و ترسا  و  رند و  پارسامومن   و ترسا  و  رند و  پارسا

دوديگر، به کار برد و آميزش واژه های عربي با پارسی نشان می دهد،              
وده است، زبان های پارسی و عربی را          که کسيکه اين ديوان را سر       

شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  شاه شجاع  اين هم از گمان به دور است، که          .  پخته می دانسته است   
سوراخ ( اين دو زبان را آموخته باشد، زيرا نه تپه های تورا بورا                درانیدرانیدرانیدرانی

سومبه های که در تپه های مرزی ميان افغانستان و پاکستان کنونی              
ده، نه چند سال کوتاه       ، جای آموزش اين زبان ها بو         )نهفته است 

 ها جای آموختن زبان های       انگريزانگريزانگريزانگريزپادشاهی با جنگ و نه هم دربار          
  .پارسی و عربی بوده است

  

  ١١بيرنگ  



 بيشتر از همه به آموزش زبان های هندی و انگريزی           شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  
نياز داشت، چون بود و باش و بنشين برخاستش بيشتر با هندوستانی             

  . ها و انگريز ها بود

شاه شاه شاه شاه سه ديگر، نمونه های بسياری در اين ديوان آمده است، که ميان              
سازد          و اين ديوان جدايی، دوری و ناآشنايی پديدار می          شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی 

  ):��٢برگه (

  مرا با شاهی و راحت چه کار استمرا با شاهی و راحت چه کار استمرا با شاهی و راحت چه کار استمرا با شاهی و راحت چه کار است

  که هستم  ساکن ميخانه ی عشقکه هستم  ساکن ميخانه ی عشقکه هستم  ساکن ميخانه ی عشقکه هستم  ساکن ميخانه ی عشق

نه آرامی داشت و نه هم پادشاهی دور و درازی، که            شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    
بيشتر از  شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    شاه شجاع درانی    .  نها دلبسته نباشد و به عشق بيانديشد      به آ 

  !به پادشاهی رسيدن بودساکن ميخانه ی ساکن ميخانه ی ساکن ميخانه ی ساکن ميخانه ی همه 

بار يکم پادشاهی را به جان شاه         وزير فتخ خان      وزير فتخ خان      وزير فتخ خان      وزير فتخ خان     وشاه محمود درانی    شاه محمود درانی    شاه محمود درانی    شاه محمود درانی    
توانايی راز و    شاه شجاع درانی      شاه شجاع درانی      شاه شجاع درانی      شاه شجاع درانی     شجاع درانی چنان تلخ کرده بودند، که      

برگه :  (که به درگه اش گدا باشد       نياز با خدا يا دلبرش را نداشت،           
٢٢� :(  

  هر چند شجاع پادشاه استهر چند شجاع پادشاه استهر چند شجاع پادشاه استهر چند شجاع پادشاه است

  بر  درگه  تو  گداست امروزبر  درگه  تو  گداست امروزبر  درگه  تو  گداست امروزبر  درگه  تو  گداست امروز

بار دوم پادشاهی اش هم چنان کوتاه و پر درد سر بود، که به سرودن                
  ): ٣٠٨برگه : (چنين چکامه ی نمی رسيد

  خواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شودخواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شودخواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شودخواهی شجاع الملک شه تا آن صنم رامت شود

    يا  برهمن  يا  برهمن  يا  برهمن  يا  برهمناز  دين  و  ملت   درگزر ترسا  بشواز  دين  و  ملت   درگزر ترسا  بشواز  دين  و  ملت   درگزر ترسا  بشواز  دين  و  ملت   درگزر ترسا  بشو

  

  ١٢بيرنگ     



در کنار نام بردن پديده های پارسی، مانند شيراز، ترک يغمايی،                 
 ٢٠٩که بيشتر ويژه ی ايران است، در برگه           ...  ميخانه ی شيراز و      

  :آمده است

  ز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابرويش نخواهد رست هند و چين

  به شمشير ادا   تسخير   ايران    کرده   می آيدبه شمشير ادا   تسخير   ايران    کرده   می آيدبه شمشير ادا   تسخير   ايران    کرده   می آيدبه شمشير ادا   تسخير   ايران    کرده   می آيد

پشاور پشاور پشاور پشاور  درانی افغاندرانی افغاندرانی افغاندرانی افغانکامه روشن می سازد، که دلدار درون مايه ی اين چ
 و  هندهندهندهند می زييد و بت يغمايی يا دلبر، که          ايرانايرانايرانايران نيست، دلدار در     نشيننشيننشيننشين
 را در بند گرفته است، به سوی دلدار، به سوی ايران می تازد، تا                چينچينچينچين

شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   شاه شجاع درانی   اگر اين چکامه را      .  او را از در بند خويش درآرد        
 می  ايرانايرانايرانايران به گرفتن    شمشير ادا شمشير ادا شمشير ادا شمشير ادا ا دلبرش به    سروده باشد، نميدانم چر   

  تازد و نه افغانستان يا هند؟

آمده است،  )  ؟کدام شاه شجاع  کدام شاه شجاع  کدام شاه شجاع  کدام شاه شجاع  (باری، چنانکه در پسگفتار اين نسک        
، همه پديده های که در اين ديوان         نجفنجفنجفنجفو  کربال  کربال  کربال  کربال  بی از دو پديده ی       

  . دارد باستان باستان باستان باستان)دوران(آمده است، پديده های است، که ريشه به ديرند 

رای، گويی درخشان ترين روزگار و بهترين زندگی را در              چکامه س 
 در می يابد، که آرزوی درونی اش به سوی آنها زبانه می              باستان  باستان  باستان  باستان ديرند
  . کشد

خدای خدای خدای خدای از ميگساری با بانگ رباب و دف و کمانچه گرفته تا پرستش                
، هماهماهماهما ورزی، سايه ی بال      آيين مهر آيين مهر آيين مهر آيين مهر ،  زرتشتزرتشتزرتشتزرتشت  سروسروسروسرو،  خراباتخراباتخراباتخرابات در   خورشيدخورشيدخورشيدخورشيد

، جانفشانيی  منصورمنصورمنصورمنصور، شوريدن   مغمغمغمغی، روشنگری    يا خدای شادمان    فرخفرخفرخفرخ
پهلوانان و نيکوکاريی پادشاهان باستان، همه نمايانگر اين است، که             

  چکامه سرای در پی چيزی بوده است، چيزی که در روزگارش نبوده

  ١٣بيرنگ 



 ترانه ی اندوهگين فاختهفاختهفاختهفاختهاز بهر اين است، که او با نااميدی مانند . است
  ):  ��١برگه (سر ميدهد، که

  شجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداریشجاع از دهر دون پرور مجو مهر و وفاداری

  که رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شدکه رسم مهر و آيين مروت از  جهان گم شد

از آنجاييکه اين نسک پديده ی نوی در دانش نوشتار افغانستان است             
به نقد می   (و سرگزشت دانش نوشتار مان را به سنجش می گزارد              

  .، بد نيست که نگاهی به آن بياندازيد) کشد

 باشد، نشانی از نسک ياد شده هم         بيرنگبيرنگبيرنگبيرنگ گهنامه   هر جاييکه رد پای   
  !يافت خواهد شد

  

    ی به دادگاهی به دادگاهی به دادگاهی به دادگاهسرورسرورسرورسروراسد اسد اسد اسد 
  کشانده می شودکشانده می شودکشانده می شودکشانده می شود

   

 تبهکاری اسد    تبهکاری اسد    تبهکاری اسد    تبهکاری اسد   بهبهبهبه آمده است، که     گفتمانگفتمانگفتمانگفتمان ی نخست تارنمای     برگهدر  
  . سروری گواهی دهيمسروری گواهی دهيمسروری گواهی دهيمسروری گواهی دهيم

 خواننده ياد آوری می     به،  ییییسرورسرورسرورسرور از روشنی انداختن و شناسايی       پس
    ییییدادگردادگردادگردادگربه پژوهش   به پژوهش   به پژوهش   به پژوهش   ...  ...  ...  ...  می توانی با گواهی      می توانی با گواهی      می توانی با گواهی      می توانی با گواهی      ...  ...  ...  ...   بار تو      بار تو      بار تو      بار تو     ايناينايناينشود، که   

   !!!!ومک کنیومک کنیومک کنیومک کنیکککک

   ی گزشته می افتد و  دهه کسی به ياد جانباختگان سه سرانجام

  

  �١بيرنگ 



 می دهد، که در آن بسياری از روشن              سامانی سر و      دادخواست
 تبهکاری همه ی بدسگاالن     که،  ییییسرورسرورسرورسرورانديشان، نه تنها به تبهکاری      

  .  پرچمی گواهی می دهند-خلقی 

ی اندازد و چشمان مان را       م  ی بختيار ی بختيار ی بختيار ی بختيار هادهادهادهاد ما را به ياد       یییینعمت ترکان نعمت ترکان نعمت ترکان نعمت ترکان 
    حفيظحفيظحفيظحفيظ،  يورشيورشيورشيورشکريم  کريم  کريم  کريم   از   ییییظاهر ديوانچگ ظاهر ديوانچگ ظاهر ديوانچگ ظاهر ديوانچگ ی  هنگاماشکبار می سازد و      

 از سر مان کنده می شود و        چيغ می کند،    ياد   ديوانچگی  ديوانچگی  ديوانچگی  ديوانچگی عزيزعزيزعزيزعزيز و   صارمصارمصارمصارم
    ! می پرتابيمخلق و پرچمخلق و پرچمخلق و پرچمخلق و پرچم ویتف بر زندگان و مردگان دژخ

    ----قی  قی  قی  قی  خلخلخلخلوی  ی از تبهکاران دژخ   يک  ییییسرورسرورسرورسروره  ی، گواهی می دهيم ک    بل
، ییییسرورسرورسرورسرورزيرا، نه تنها    !   به اين بسنده نمی کنيم     ما است، مگر    پرچمیپرچمیپرچمیپرچمی

ی بايست   پرچمی  پرچمی  پرچمی  پرچمی ----خلقی  خلقی  خلقی  خلقی   همه ی ستمگران شکنجه گر بدسرشت         که
به دادگاه کشانده شوند، به دادگاه مردمی، به دادگاهی که از آن                  

  ! و يارانشییییکرزکرزکرزکرزستمديدگان است و نه بيدادگاه 

 به   پرچمی  پرچمی  پرچمی  پرچمی ----خلقی  خلقی  خلقی  خلقی   آشام   خون می خواهيم، که همه ی ستمگران         ام
 به پادشاهی برگزيده     ویدادگاه کشانده شوند، نه آنکه که يک دژخ         

 چه بازی ايست و ما      اين ديگر به دادگاه کشانده شود؟       ویشود و دژخ  
 ییییسرورسرورسرورسرور و ییییتنتنتنتنبازيچه دست کيستيم؟ مگر از نگاه کنش و کردار، ميان 

، ميثاقميثاقميثاقميثاق،  اليقاليقاليقاليق  پنجشيری،پنجشيری،پنجشيری،پنجشيری،  دستگيردستگيردستگيردستگيرورد؟  ی به چشم می خ       ناهمگون
 مگر ايشان، همان بدسرشتان دارند؟ ییییسرورسرورسرورسرورچه بهتری از  ... و کتوازیکتوازیکتوازیکتوازی
 که تا ديروز خون می ريختند، شکنجه            نيستند،   پرچمی  پرچمی  پرچمی  پرچمی ----خلقی  خلقی  خلقی  خلقی  

  ی ربودند؟ مميکردند و زن و دختر و دارايی مردم را 

 ستمگر نيست و تبهکاری      است، خون نريخته     پرچمی  پرچمی  پرچمی  پرچمی ----خلقی  خلقی  خلقی  خلقی    کدام
  کرده است؟ن
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ی کشانيم و ديگری را در آغوش        م ما يکی از ايشان را به دادگاه          چرا
  می فشاريم؟ 

 بی جوره را بر می افراشيم و به         گراندرفش شکنجه   (!)  چرا ناآگاهانه   
 و  فشاريمجای پديدار کردن کنش بد شان، دست ايشان را می                 
اری ها و    ميگزاريم که با گفتار چرب و نرم، روی همه ی تبهک                 

 را بپوشند و سخن از مردم، مردمداری و مردم            شانستمکاری های   
  ! ساالری بزنند

 پيرامون  سياه سنگ سياه سنگ سياه سنگ سياه سنگ صبور  صبور  صبور  صبور   بخش دوم نوشته ی      در   پنجشيری  پنجشيری  پنجشيری  پنجشيری دستگيردستگيردستگيردستگير
اوال اوال اوال اوال :   می گويد  محمدزايیمحمدزايیمحمدزايیمحمدزايی  زهرآگين پسين ترين مهره ی        ،داود شاه داود شاه داود شاه داود شاه 

 که سازمان ها و احزاب سياسی      که سازمان ها و احزاب سياسی      که سازمان ها و احزاب سياسی      که سازمان ها و احزاب سياسی      ...  ...  ...  ...   بايد گفت      بايد گفت      بايد گفت      بايد گفت     اشتباهاشتباهاشتباهاشتباهبدون ترس از     بدون ترس از     بدون ترس از     بدون ترس از     
 گزشته به سوی اتحاد و       گزشته به سوی اتحاد و       گزشته به سوی اتحاد و       گزشته به سوی اتحاد و      اشتباهاتاشتباهاتاشتباهاتاشتباهاتوالر با عبرت اندوزی و تصحيح       والر با عبرت اندوزی و تصحيح       والر با عبرت اندوزی و تصحيح       والر با عبرت اندوزی و تصحيح       سکسکسکسک

وحدت سياسی، سازمانی، رهبری و تشکيل جبهه های ملی و                 وحدت سياسی، سازمانی، رهبری و تشکيل جبهه های ملی و                 وحدت سياسی، سازمانی، رهبری و تشکيل جبهه های ملی و                 وحدت سياسی، سازمانی، رهبری و تشکيل جبهه های ملی و                 
  .... گام می گزارند گام می گزارند گام می گزارند گام می گزارنددموکراتيکدموکراتيکدموکراتيکدموکراتيک

 گشتيم و سرکوب       پايمالما که کشته داديم، شکنجه شديم،             
 ییییپرچمپرچمپرچمپرچم        ----خلقی  خلقی  خلقی  خلقی   بايد همه    کهگرديديم، چرا به يک آواز نمی گوييم،         

ی م   پنجشيری  پنجشيری  پنجشيری  پنجشيری دستگيردستگيردستگيردستگير چرا سخنگوی     ؟ کشانده شوند   ها به دادگاه   
 به جای خودکشی، روی همه ی        وی که اين دژخ   ميگزاريم،شويم و   

 يک واژه اتبهکاری ها و ريختن خون مادر، پدر، برادر و خواهر مان را ب     
   بپوشد؟اشتباهاشتباهاشتباهاشتباهی 

 و هستم، که نام و نشان         بودمی، من هم آرزومند چنين روزی         بار
  . را در دادخواستی بنويسم ی مانپيدهجانباختگان در خون ت

  از يک دهکده ی خورد، ! ی نويسمم ديوانچهديوانچهديوانچهديوانچهمن اکنون تنها و تنها از 
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 ی که   دهکده.  دهکده ی که در آن يک خانواده ی بزرگ می زيست           
 شان به ويرانه دگرگون      روسروسروسروس ها و ياران       پرچمی  پرچمی  پرچمی  پرچمی ----خلقی  خلقی  خلقی  خلقی  به دست   

حفيظ حفيظ حفيظ حفيظ دامنش چون    دهکده ی که فرزندان پاکدل و پاک         از  .  گشت
 ديوانچگی، واحد ديوانچگی، نظام  ديوانچگی، واحد ديوانچگی، نظام  ديوانچگی، واحد ديوانچگی، نظام  ديوانچگی، واحد ديوانچگی، نظام غفورغفورغفورغفور ديوانچگی، خواجه  ديوانچگی، خواجه  ديوانچگی، خواجه  ديوانچگی، خواجه عزيزعزيزعزيزعزيز، صارمصارمصارمصارم

 نبی    نبی    نبی    نبی   غالمغالمغالمغالمديوانچگی، حيدر ديوانچگی، باز محمد ديوانچگی،               ديوانچگی، حيدر ديوانچگی، باز محمد ديوانچگی،               ديوانچگی، حيدر ديوانچگی، باز محمد ديوانچگی،               ديوانچگی، حيدر ديوانچگی، باز محمد ديوانچگی،               
دختر دوست  دختر دوست  دختر دوست  دختر دوست  ((((ديوانچگی، گلک ديوانچگی، سيندخت ديوانچگی          ديوانچگی، گلک ديوانچگی، سيندخت ديوانچگی          ديوانچگی، گلک ديوانچگی، سيندخت ديوانچگی          ديوانچگی، گلک ديوانچگی، سيندخت ديوانچگی          

 بسته شدند، تيرباران شدند و يا چون بسياری، به   گلوله به   ............و  و  و  و  )  )  )  )  محمدمحمدمحمدمحمد
  .روهی پرتاب شدندگور های گ

 تارنمای گفتمان تارنمای گفتمان تارنمای گفتمان تارنمای گفتمان   من نام به خون خفتگان خانواده ام را در دادخواست         
نويسم، زيرا من نه به اين داورستان، نه به داوران اين داروستان و        می  ن

  ! نه هم به داوريدن اين داوران باور دارم

 به اين داورستان بروند،      ، ها نام بنويسند    مالمالمالمال ها و     سيدسيدسيدسيدبگزاريد، که   
  ! بدهند و دل شان را خوش کنندگواهی 

  

  ِاشغِاشغِاشغِاشغ

 )عشق(
:  گفت  يکی از چکامه سرايان خوب سرزمين مان       حفيظ آزيش، حفيظ آزيش، حفيظ آزيش، حفيظ آزيش، روزی  

هر واژه ی را می توان به پارسی برگرداند يا برای آن برابرنهادی يافت، هر واژه ی را می توان به پارسی برگرداند يا برای آن برابرنهادی يافت، هر واژه ی را می توان به پارسی برگرداند يا برای آن برابرنهادی يافت، هر واژه ی را می توان به پارسی برگرداند يا برای آن برابرنهادی يافت، 
مگر واژهِ اشغ نه برگردان پزير است و نه هم برابرنهادی به آن يافت               مگر واژهِ اشغ نه برگردان پزير است و نه هم برابرنهادی به آن يافت               مگر واژهِ اشغ نه برگردان پزير است و نه هم برابرنهادی به آن يافت               مگر واژهِ اشغ نه برگردان پزير است و نه هم برابرنهادی به آن يافت               

  !!!!می شودمی شودمی شودمی شود
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شنهاد های دلدادگی، شيفتگی، دلبستگی، دلباختگی و       همه پي آزيش  آزيش  آزيش  آزيش  
  ...را پسنهاد و گفت، که زيبايی اش را از دست می دهد ... 

ی ی ی ی حيدرحيدرحيدرحيدر محمدمحمدمحمدمحمد  باری، اين گفت و شنود هنوز يکماهه نشده بود، که            
 اين واژه را     زبان پارسی، راز هزار ساله ی      پژوهشگران، يکی از    ماليریماليریماليریماليری

   .آشکار کرد) www.aryaadib.blog.fa.com(در تارنمای آريا اديب 

 است، در دانش نوشتار      ها  زيباترين واژه  از، که يکی    ِاشغِاشغِاشغِاشغ ی   واژهباری،  
  . ی داردبرجستهپارسی جايگاه بسيار بلند و 

می   تازیتازیتازیتازیا   آن ر  بيشينه ی از نويسندگان     ،ماليریماليریماليریماليریتا پيش از پژوهش     
  .دانستند

    بهبهبهبهيی  يی  يی  يی  اوستااوستااوستااوستا  iška-  ی  ی  ی  ی    واژه در می يابد، که واژه ی ِاشغ از            ماليریماليریماليریماليری
ی ی ی ی         واژه واژه واژه واژه  ز با ز با ز با ز با يييي خواهش، ميل ريشه می گيرد که آن ن          خواهش، ميل ريشه می گيرد که آن ن          خواهش، ميل ريشه می گيرد که آن ن          خواهش، ميل ريشه می گيرد که آن ن         خواست،خواست،خواست،خواست،معنی  معنی  معنی  معنی  

  ميل داشتن، آرزو کردن، جستجو      ميل داشتن، آرزو کردن، جستجو      ميل داشتن، آرزو کردن، جستجو      ميل داشتن، آرزو کردن، جستجو     خواستن،خواستن،خواستن،خواستن،         معنای  معنای  معنای  معنای بهبهبهبه  iš-  اوستايیاوستايیاوستايیاوستايی

 ..يوند دارديوند دارديوند دارديوند داردپپپپ    کردنکردنکردنکردن

 تازی، که آرش چسبيدن و        عشقعشقعشقعشق پارسی را با      ِاشغِاشغِاشغِاشغدر واژه نامه ها      
  . پيوستن می دهد، برابر دانسته اند

 تازی  عشقعشقعشقعشقی کوشد  م  ياث اللغاتياث اللغاتياث اللغاتياث اللغاتغغغغ ی    يسندهو ن ماليری،ماليری،ماليری،ماليری،به گفته ی     
. بپيوندد)  دلدادگی، دلباختگی ( پارسی   ِاشغِاشغِاشغِاشغرا با     )   پيوستن يدن،چسب(

 از قسم جنون که از ديدن         از قسم جنون که از ديدن         از قسم جنون که از ديدن         از قسم جنون که از ديدن        استاستاستاستی  ی  ی  ی  مرضمرضمرضمرض  ...  عشقعشقعشقعشق  :در آنجا آنده است   
يدا می شود و گويند که آن مأخوذ از عشَقَه است و آن            يدا می شود و گويند که آن مأخوذ از عشَقَه است و آن            يدا می شود و گويند که آن مأخوذ از عشَقَه است و آن            يدا می شود و گويند که آن مأخوذ از عشَقَه است و آن            پپپپ صورت حسن صورت حسن صورت حسن صورت حسن 

 را   را   را   را  آنآنآنآنون بر درختی بچسبد      ون بر درختی بچسبد      ون بر درختی بچسبد      ون بر درختی بچسبد       گويند چ   گويند چ   گويند چ   گويند چ  لبالبلبالبلبالبلبالب نباتی است که آن را     نباتی است که آن را     نباتی است که آن را     نباتی است که آن را     
ی که طاری شود     ی که طاری شود     ی که طاری شود     ی که طاری شود     دلدلدلدل همين حالت عشق است بر هر       همين حالت عشق است بر هر       همين حالت عشق است بر هر       همين حالت عشق است بر هر       .  .  .  .  خشک کند خشک کند خشک کند خشک کند 

  ....صاحبش را خشک و زرد کندصاحبش را خشک و زرد کندصاحبش را خشک و زرد کندصاحبش را خشک و زرد کند
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پس بايستی اين واژه را شست، جامه ی باستانی اش را دوباره پوشاند              
  . آن را نگهداشت و از آن زيبا واژه پاسداری کرد. ساخت ِاشغش  ِاشغش  ِاشغش  ِاشغش و

تازی چسبان و پيچان است و سر و          عشقعشقعشقعشقو چون اکنون می دانيم که       
کاری به خواست و خواهش و آرزو ندارد، از به کاربرد آن می پرهيزيم              

 می  ِاشغِاشغِاشغِاشغاگر به خوبان خوبروي دل بستيم، به آن         .  و دوری می جوييم   
 عشق پيچان عشق پيچان عشق پيچان عشق پيچان گوييم و برای پرهيز از کار برد پی در پی واژه ها، به گل               

ته ی هراتی ها گل پيچک ، هم گل پيچان يا به گف)گل پيچان پيچان(
 سنگ است، به جای حجرحجرحجرحجرمی گوييم، درست مانند کسانی که ميدانند        

 . می گويند سنگ سياه  سنگ سياه  سنگ سياه  سنگ سياه ،حجر االسودحجر االسودحجر االسودحجر االسود سنگسنگسنگسنگ

  يا سالم؟درود درود درود درود 

در يکی از ديد و باز ديد ها هنگامی به دوستان درود گفتم، يکی از                  
) خرافاتی( دارای بار هرزگی       دروددروددروددروددوستان گفت، که چون واژه ی          

  ! گفتسالمسالمسالمسالميد به جای آن است، با

اگرچه اين ديدگاه می توانست گفتمان دلچسبی راه بياندازد، مگر              
  .بدبختانه که گردهمايی تنها برای ديد و باز ديد و دمی کوتاه بود

باری، در اين نوشته کوشيده می شود تا پرتوی روی اين دو واژه                   
  .انداخته شود

) معنی(ژه آنست، که آرش     بهترين و پيروزمندانه ترين شيوه کار برد وا       
   را به درستی به دروددروددروددرود يا سالمسالمسالمسالمما هنگامی می توانيم . آن روشن باشد
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  . آن را بشناسيم) هويت(کار ببريم، که آرش آن را بدانيم و چبود 

 آشکار می   سالمسالمسالمسالم و   دروددروددروددرودچبود، آرش و چگونگی کار برد پديده های           
نگر نگر نگر نگر بان از هم بيگانه است و از  آنها وابسته به دو ز     نگر واژه نگر واژه نگر واژه نگر واژه سازد، که از    

  . با دو فرهنگ ناهمگون پيوند داردچبودچبودچبودچبود

 آمده و دو آرش دارد، يکی سازش        سلمسلمسلمسلم از کارواژه ی     سالمسالمسالمسالمنام واژه ی    
پزير و آشتی آميز و ديگری دادن، واگزار کردن، سپردن، سرسپردن،             

  .سرفرود آوردن و گردن نهادن است

 سالم دهنده سالم دهنده سالم دهنده سالم دهنده اينگونه است، که    به   سالم دادن     سالم دادن     سالم دادن     سالم دادن    ياسالم  سالم  سالم  سالم  شيوه ی کار برد     
 دادن هر دو دست به سينه می برد، چشم بر زمين می سالمسالمسالمسالمدر هنگام 

  ! دوزد و سر فرود می آورد

 سازش و    سالم دهنده سالم دهنده سالم دهنده سالم دهنده در اين کنش به خوبی ديده می شود، که               
 چيزی بی از    دست به سينه بردن   دست به سينه بردن   دست به سينه بردن   دست به سينه بردن   .  سرسپردگی اش را نشان می دهد     

چشم بر  چشم بر  چشم بر  چشم بر  .  ويشتن نيست دست بستن، خود بندی کردن و واگزاری خ         
 هم همان گردن    سر فرود آوردن  سر فرود آوردن  سر فرود آوردن  سر فرود آوردن   نشانه ی ترس است و       زمين دوختن زمين دوختن زمين دوختن زمين دوختن 

  !نهادن و بندگی است

تازی تازی تازی تازی  نخستين آگهی است، که در آغاز گسترش فرهنگ          سالمسالمسالمسالمواژه ی   
 می  سالمسالمسالمسالمهمه بايستی به فرهنگ گستران        .  ميان مردم پخش شد    

ر می کرد    می داد، سرسپردگی و بندگی اش را آشکا        سالمسالمسالمسالمآنکه  !  دادند
  !و زنده می ماند و آنکه سالم نمی داد، بی دين و دشمن بود

 بار خدايی و     دروددروددروددرود خوش آمد گفتن و ستودن است و چون              دروددروددروددرود
دوستان، خويشاوندان و آشنايان در       !  بندگی ندارد، همگانی نيست    

   می گويند و در هنگام جدايی و از همدروددروددروددرودهنگام ديدار به همديگر 
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 گفتن لب ها     دروددروددروددروددر هنگام   .   می گويند  پدرودپدرودپدرودپدرود يا   ودودودودبدربدربدربدردور شدن   
  .خندان است، سر ها بر افراشته و دست ها باز می باشد

برای .   واژه ايست، که برای کس زنده گفته و يا رسانده می شود             دروددروددروددرود
 می  دروددروددروددرود می گويد و به کس سوم        دروددروددروددرودنمونه، کس يکم به کس دوم       

از .  ان نادرست است   از ديدگاه من درود فرستادن به مردگ         .  رساند
آنجاييکه هيچکس با روان مردگان پيوند ندارد، نمی توان برای                 

  .  رسانددروددروددروددرود گفت و يا دروددروددروددرودمردگان 

   درود يا سالم؟ درود يا سالم؟ درود يا سالم؟ درود يا سالم؟و اکنون پاسخ به اين پرسش، که

.  اش است  چبود فرهنگی چبود فرهنگی چبود فرهنگی چبود فرهنگی از اينکه ِکه چه به کار می برد، وابسته به              
ی آگاهانه واژه   يک.  هرکس دارای زبان مادری و چبود فرهنگی است         

  .های خودمانی که بنياد فرهنگش را می سازد، به کار می برد

ديگری هيچگاه به اين انديشه نشده است، که کدام واژه را به کار                  
  ! ببرد، هرچه پيش آمد، خوش آمد

سومی که نه خويشتن را می شناسد، نه زبان مادری اش را و نه هم به  
 می داند و به اين انديشه        سيد و سادات  سيد و سادات  سيد و سادات  سيد و سادات  چبودش آشنا است، خود را       

 به افغانستان   مدينهمدينهمدينهمدينهاست، که پدر کالن هزار و شش سد ساله اش از             
آمده است و او از تخم ايشان است و هردم آماده ی خودکشی است،                

  . می گويدسالمسالمسالمسالمسرفرازانه 

چهارمی که آگاهانه خود ستيزی می کند، تيشه به ريشه اش می زند              
انش را چرب و ماليم بسازد، بی از         و اميدوار است که چبود بيگانه ن       

  . چيز بهتری نمی يابدسالمسالمسالمسالم

  

  ٢١بيرنگ 



 مان ناب سازی    گفتارگفتارگفتارگفتار مان پاسداری فرهنگ پارسی،      پندارپندارپندارپندارباری، چون   
مان ارجگزاری به مادر و زبان مادری است، به           کردار  کردار  کردار  کردار  زبان پارسی و     

  . می گوييمدروددروددروددرود، سالمسالمسالمسالمجای 

   

  دهخدا، معين و عميد: واژه نامه های

   Hans Wehr: امه تازیواژه ن

   com.kasbarg.wwwتارنمای کاسبرگ 

   

  به دار آويختن واژهبه دار آويختن واژهبه دار آويختن واژهبه دار آويختن واژه

بيشينه از مردمان گيتی برآن اند، تا مرز ها و ديوار های ميان کشوری           
شان را بر اندازند، تا بتوانند با مردمان آنبر مرز بهتر و ساده تر آشنايی               

اد و ستد کنند و     بهم رسانند، همديگر را بهتر و از نزديک بشناسند، د         
  . سرانجام پيوند های نزديک پديد بياورند

 نه تنها که     ن های کشور ما    بخوان بدان بخوان بدان بخوان بدان بخوان بدان مگر بدبختانه گروهی از       
همزيستی و همدستی را با کشور های همسايه نمی پزيرند، که                  

هم، از هم جدا می سازند و هرگونه نزديکی           همزبانان و همفرهنگان را   
  !بندندرا در ميان ايشان به تير می 

خوب، اگر مرز ميان ترکمنان و ترکمنستان، بلوچان و بلوچستان،               
 پشتونان و پشتونستان، تاجيکان و تاجيکستان، ازبکان و ازبکستان،           

باز گردد، بی از سود و بهره برداری و ... و ) ايران(پارسيان و پارسستان 
  شادمانی، چه آسيبی به کسی می رسد؟

  ٢٢بيرنگ 



 ها نه تنها مرز های خاکی را پايدار تر می    وان بدان وان بدان وان بدان وان بدان بخبخبخبخاندوهگينانه اين   
ايشان .  سازند، که به واژه ها هم سرزمين خاکی پيشکش می کنند             

  ! واژه ها را وابسته نه به زبان، که به سرزمين می سازند

از اينکه بيشينه ی از مردم، خويشتن را وابسته به زمين خاکی می                
ن خون می دهند و خون         سازند و به نام آن می نازند، از بهر آ              

ميگيرند، لشکر می کشند و يا زير سم ستوران لشکرکشان له می                 
سرگز شت بسياری از کشور ها آن را تا          .  شوند، پديده ی نوی نيست    

 گواه است، مگر وابسته ساختن واژه، پديده ی نوينی است، فاشيزمفاشيزمفاشيزمفاشيزماوج 
  . را تهدابگزاری می کندفاشيزم فرهنگیفاشيزم فرهنگیفاشيزم فرهنگیفاشيزم فرهنگیکه 

 دری  -هار بندواژه ی ناب در الفبای پارسی          تا سه دهه پيش، از چ      
گ  به گونه ی     _  ژ  _  چ    _  افغانستان نشانه ی نبود، بندواژه های  پ         

از الفبای زبان ربوده شده بود، که بيشينه ی از شاگردان، بندواژه های             
  !نامبرده را شنيده بودند، مگر نمی شناختند

  ““““چه می بارد؟چه می بارد؟چه می بارد؟چه می بارد؟””””: : : : دددددر هنگام باريدن ژاله شاگرد از آموزگار پرسيدر هنگام باريدن ژاله شاگرد از آموزگار پرسيدر هنگام باريدن ژاله شاگرد از آموزگار پرسيدر هنگام باريدن ژاله شاگرد از آموزگار پرسي... ... ... ... 
  )شماره دهم بيرنگ (““““!!!!جالهجالهجالهجاله””””: : : : آموزگار از ترس گفتآموزگار از ترس گفتآموزگار از ترس گفتآموزگار از ترس گفت

و چون دار آويختن بندواژه درمانگر نشد، دست اندرکاران برآن شدند،           
تا واژه های ناب را از زبان پارسی دور کنند و واژه های بيگانه را                     

، به واژه ها شهروند      آب از سر گزشت   آب از سر گزشت   آب از سر گزشت   آب از سر گزشت   و هنگامی   .  جانشين آن سازند  
 ايرانی دانشدانشدانشدانشد، که  گفتن به آن ها سرزمين پيشکش کردند وبخشيدند،

  !است، از ما نيست، ما نداريم

 ايرانی است، تا اندازه ی        احمد کسروی احمد کسروی احمد کسروی احمد کسروی خوب اگر کسی بگويد، که        
   که مرز خاکی ندارد، که ايرانی باشد،دانشدانشدانشدانشمگر واژه ی . درست است

  ٢٣بيرنگ 



نجا برافراشته   هم در آ   دانشدانشدانشدانشهر جا که زبان پارسی روان باشد، درفش         
  . است

وابسته ساختن واژه به سرزمين خاکی، هم خرد ستيزی و هم اوج                
بيچارگی فرهنگی است، زيرا واژه تنها در پيوند با زبان به کار می رود               

 کار  دانشدانشدانشدانشو هر کس که پارسی بگويد و يا بنويسد، بيگمان از واژه ی               
رانی  شهروند اي  احمد کسروی احمد کسروی احمد کسروی احمد کسروی  واژه ی پارسی و       دانش،دانش،دانش،دانش،پس  .  ميگيرد

  . است

يکی از بيچارگی های فرهنگی در اينجاست، که گروه ياد شده،                  
در اينکه همسايه های ديگر .  و ايرانی داردايرانايرانايرانايراندشمنی ورمال در برابر 

افغانستان بر سر فرهنگ اين سرزمين چه آورده اند، کسی دم نمی               
استاد سرآهنگ  (، هنرمندی   ...)نادر شاه محمد زی و      (اگر شاهی   !  زند
دره ی  دره ی  دره ی  دره ی  از آن سوی     ...)  مال صابر شاه، مالی لنگ و         (يا ماليی   ..)  .و  

 به اين سو بيايد و به دلخواه خويش در اين سرزمين بتازد،                   خيبرخيبرخيبرخيبر
ولی اگر يک پارسی زبان واژه ی ناب         !  پيشانی کسی کرنج نمی شود     

! زبان مادری اش را به کار برد، به هزار و يک گونه کوبيده می شود                 
 که اين نيرنگ بازان خود را در گفتار پارسی             شگفتی در اينجاست،  

گوی جا می زنند، مگر در کردار به گرگی می مانند، که با جامه ی                  
  !در گرداگرد رمه پرسه می زند) گوسپند ماده(ميش 

اوج بدبختی و پسماندگی ايشان در اينجاست، که واژه های که به زور             
، به کار می    توپ و تفنگ و شمشير در زبان پارسی آورده شده است            

برند، مگر واژه های ناب زبان پارسی را به کشور های همفرهنگ،                 
  دانشکده ی دانشکده ی دانشکده ی دانشکده ی همزبان و همسايه وابسته می سازند و ميگويند، که 

  �٢بيرنگ 



  ! دری افغانی می باشدفاکولته طبفاکولته طبفاکولته طبفاکولته طب ايرانی است، مگر پزشکیپزشکیپزشکیپزشکی

 ناآگاهناآگاهناآگاهناآگاه و   پسماندهپسماندهپسماندهپسماندهنا گفته نماند، که در اينجا سخن از دو پديده ی                
  ! است

مگر پديده ی    .   نياز به آگاهی و روشنگری دارد          ناآگاهناآگاهناآگاهناآگاهپديده ی    
! پسمانده، که ريشه در فرهنگ پسمانده دارد، بدخواه و کينه توز است           

 چنان پارسی ستيز اند، که نام ايران به سر شان بد می                پسماندگانپسماندگانپسماندگانپسماندگان
و اگر دمی هم از ايران ياد کنند، از تازی سرشتان دينخوی و               !  خورد

  !  نام می برندناصر پورپيرارناصر پورپيرارناصر پورپيرارناصر پورپيرارانند فرهنگ ستيزی م

 را روشن ساخت، مگر پديده ی       ناآگاهانناآگاهانناآگاهانناآگاهانبه سادگی می توان کلبه ی       
پسمانده، کالوه ی سردرگم و با خود در ستيزی است، که در درون                

  !خود نمی تواند فرهنگ و زبان را با هم آشتی دهد

  دستور زبان دریدستور زبان دریدستور زبان دریدستور زبان دری

  به  و  ببه  و  ببه  و  ببه  و  ب

  را   بببب  و      بهبهبهبه، پديده های      بيشينه ی از نويسندگان پارسی نويس مان      
با هم برابر و همگون می دانند و در هنگام به کار برد، هر کدام که                    

  !پيش آمد، خوش آمد

از آنجاييکه يکی از اين پديده ها واژه و ديگری بندواژه است، هيچگاه              
پس اگر يکی از اين ها را       .  نمی تواند باهم همگون و يا برابرنهاد باشد        

  .يم، نادرست استبه جای ديگری بياور

  �٢بيرنگ 



  ساخته شده است، واژه      هههه   و          بببب، که از بندواژه های         بهبهبهبهپديده ی   
  .   بندواژه استبببباست و پديده ی  

پيوندواژه، دو واژه و    .    پيوندواژه است   بهبهبهبهاز نگاه دستور زبان، پديده ی         
يا دو واژگان را با هم می پيوندد و هميشه جدا از واژه های ديگر                    

 آزاد است و آزاد هم نوشته و به کار برده             پيوندواژهپيوندواژهپيوندواژهپيوندواژه.  ی شود نوشته م 
  ... به کار بردن،  به درد خوردن،  به شهر رفتن و : می شود، برای نمونه

نادرست ...  بکار بردن،  بدرد خوردن، بشهر رفتن و            :    اگر بنويسيم 
 با نام واژه به کار می رود و هميشه جدا نوشته              پيوندواژهپيوندواژهپيوندواژهپيوندواژهاست، زيرا   

  .می شود

  آزاد نبوده و به تنهايی هم به کار برده            ببببمگر پيشوند يا بندواژه ی        
  هميشه با کارواژه به کار می رود و چون آزاد             ببببپيشوند    .  نمی شود 

بگو، برو، بنويسيد، بسراييد    :  نيست، به کارواژه می چسبد، برای نمونه       
  ... و 

 و يکبار با    ه  ه  ه  ه  بببببرای روشنی بيشتر، واژه ی کار را يکبار با پيوندواژه ی              
  . به کار  و بکار:  می نويسيمب ب ب ب بندواژه ی  

  در پيشرويی واژه ی کار، جايگاه اين واژه در             بببب و     به  به  به  به  با کار برد       
 و واژه ی دوم      نام واژه نام واژه نام واژه نام واژه دستور زبان پديدار می گردد، واژه ی يکم              

  . استفرمايشفرمايشفرمايشفرمايش کارواژهکارواژهکارواژهکارواژه

  

  

  �٢بيرنگ 

  



  راز و نياز پير هراتراز و نياز پير هراتراز و نياز پير هراتراز و نياز پير هرات

  !پروردگارا
  اغ شناخت بيفروخت،روشنی تو، چر

  .دل من افزونی است

  گواهی تو، رهم بگشود،

  .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،

  مگر اندوه و گمراهی؟

  !و از بود تو همه دهش و پيمان

  !ای  به  بر  پيدا

  .و به بخشش آشکار

  .ناکرده، گير کرد رهی

  .و آن کن که از تو سزا

  ٢٧بيرنگ 



  !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،

  !و سايه تو ما را پناهگاه

  !روردگاراپ
  ناتوانان را پناهی،

  پيک رسانان را بر سر راهی،

  گرويدگان را گواهی،

  چه بود، که افزايی و نکاهی؟

  

  !پروردگارا
  !چه ارجمند است او، که تو او را خواهی

  .ور بگريزد، او را در راه، آيی

  ٢٨ بيرنگ 



  !نيکبخت آنکس را، که تو او را يی

  تا از ما خود که را يی؟: آيا که

  !ردگاراپرو
  تو را که داند؟

  !که تو را، تو دانی

  .تو را نداند کس

  !تو را، تو دانی، بس

  !ای سزاوار ستايش خويش

  !و ای سپاسگزار بخشايش خويش

  رهی، به سرشت خود،

  از فرمانبرداری تو ناتوان،

  نيکويی تو درمانده، و به خرد خود، از شناخت

  و به هماد خود، از شادی به تو ناتوان، 

  .توان خود، از سزای خرد تو درماندهو به 

  ! ای بخشاينده

  !گرفتار آن دردم، که تو درمان آنی

  !بنده ی آن ستايشم، که تو سزای آنی

  من در تو چه دانم؟

  !تو دانی

  !  تو آنی، که گفتی که من آنم

  . آنی

  ٢٩بيرنگ 



  

  !پروردگارا
  !چه ارجمند است او، که تو او را خواهی

  .اه، آيیور بگريزد، او را در ر

  !نيکبخت آنکس را، که تو او را  يی

  تا از ما خود که را  يی؟: آيا که

  

  !پروردگارا
  تو را که داند؟

  !که تو را، تو دانی

  .تو را نداند کس

  !تو را، تو دانی، بس

  !ای سزاوار ستايش خويش

  !و ای سپاسگزار بخشايش خويش

  رهی، به سرشت خود،

  از فرمانبرداری تو ناتوان،

  د خود، از شناخت نيکويی تو درمانده،و به خر

  و به هماد خود، از شادی به تو ناتوان، 

  . و به توان خود، از سزای خرد تو درمانده

  ٣٠بيرنگ 

  



  کليله و دمنهکليله و دمنهکليله و دمنهکليله و دمنه

  پيرامون بروزيه ی پزشک
پدر من از   پدر من از   پدر من از   پدر من از   :  :  :  :  بروزيه که يکی از پزشکان دانشمند پارس بود، می گويد           

 نخستيننخستيننخستيننخستين.  .  .  .   زردشتی بود   زردشتی بود   زردشتی بود   زردشتی بود  لشکريان و مادر من از خانه ی دانشمندان         لشکريان و مادر من از خانه ی دانشمندان         لشکريان و مادر من از خانه ی دانشمندان         لشکريان و مادر من از خانه ی دانشمندان         
نيکی که پروردگار پاک بر من تازه گردانيد، دوستی پدر و مادر بود و              نيکی که پروردگار پاک بر من تازه گردانيد، دوستی پدر و مادر بود و              نيکی که پروردگار پاک بر من تازه گردانيد، دوستی پدر و مادر بود و              نيکی که پروردگار پاک بر من تازه گردانيد، دوستی پدر و مادر بود و              
مهربانی ايشان بر من، چنانکه از برادران و خواهران به من فزونی                مهربانی ايشان بر من، چنانکه از برادران و خواهران به من فزونی                مهربانی ايشان بر من، چنانکه از برادران و خواهران به من فزونی                مهربانی ايشان بر من، چنانکه از برادران و خواهران به من فزونی                

و چون پا به هفت سالگی و چون پا به هفت سالگی و چون پا به هفت سالگی و چون پا به هفت سالگی . . . . دادند و پرورش ويژه ی برايم فراهم آوردنددادند و پرورش ويژه ی برايم فراهم آوردنددادند و پرورش ويژه ی برايم فراهم آوردنددادند و پرورش ويژه ی برايم فراهم آوردند
 از دمی    از دمی    از دمی    از دمی   پسپسپسپس.  .  .  .  گزاشتم، من را به آموزش دانش پزشکی برانگيختند         گزاشتم، من را به آموزش دانش پزشکی برانگيختند         گزاشتم، من را به آموزش دانش پزشکی برانگيختند         گزاشتم، من را به آموزش دانش پزشکی برانگيختند         

کوتاه که پايه ی آن آشنا شدم،  با آرزو و دلخواهانه در آموزش آن                 کوتاه که پايه ی آن آشنا شدم،  با آرزو و دلخواهانه در آموزش آن                 کوتاه که پايه ی آن آشنا شدم،  با آرزو و دلخواهانه در آموزش آن                 کوتاه که پايه ی آن آشنا شدم،  با آرزو و دلخواهانه در آموزش آن                 
  ....کوشيدم، تا به آن هنر نامور شدم و به درمان بيماران آغازيدمکوشيدم، تا به آن هنر نامور شدم و به درمان بيماران آغازيدمکوشيدم، تا به آن هنر نامور شدم و به درمان بيماران آغازيدمکوشيدم، تا به آن هنر نامور شدم و به درمان بيماران آغازيدم

آنگاه خواهش درونی ام را ميان چهار کنش، که تکاپوی مردمان از آن آنگاه خواهش درونی ام را ميان چهار کنش، که تکاپوی مردمان از آن آنگاه خواهش درونی ام را ميان چهار کنش، که تکاپوی مردمان از آن آنگاه خواهش درونی ام را ميان چهار کنش، که تکاپوی مردمان از آن 
دارايی فراوان، خوش دمی، ستايش رونده و         دارايی فراوان، خوش دمی، ستايش رونده و         دارايی فراوان، خوش دمی، ستايش رونده و         دارايی فراوان، خوش دمی، ستايش رونده و         :  :  :  :  نتواند گزشت، برگزيدم  نتواند گزشت، برگزيدم  نتواند گزشت، برگزيدم  نتواند گزشت، برگزيدم  

و پوشيده نماند، که دانش پزشکی نزد همه               و پوشيده نماند، که دانش پزشکی نزد همه               و پوشيده نماند، که دانش پزشکی نزد همه               و پوشيده نماند، که دانش پزشکی نزد همه               .  .  .  .  ش جاويدان  ش جاويدان  ش جاويدان  ش جاويدان  پاداپاداپاداپادا
در نسک های پزشکی آورده     در نسک های پزشکی آورده     در نسک های پزشکی آورده     در نسک های پزشکی آورده     .  .  .  .  خردمندان و در همه جای ستوده است      خردمندان و در همه جای ستوده است      خردمندان و در همه جای ستوده است      خردمندان و در همه جای ستوده است      

اند، که پزشک بزرگتر آنست، که از بهر درمان بيماران، جايگاه خويش اند، که پزشک بزرگتر آنست، که از بهر درمان بيماران، جايگاه خويش اند، که پزشک بزرگتر آنست، که از بهر درمان بيماران، جايگاه خويش اند، که پزشک بزرگتر آنست، که از بهر درمان بيماران، جايگاه خويش 
و هر چه بهتر در اين جهان بکوشد،          و هر چه بهتر در اين جهان بکوشد،          و هر چه بهتر در اين جهان بکوشد،          و هر چه بهتر در اين جهان بکوشد،          .  .  .  .  را در آن جهان خوب سازد       را در آن جهان خوب سازد       را در آن جهان خوب سازد       را در آن جهان خوب سازد       

نانکه خواست کشاورز در      نانکه خواست کشاورز در      نانکه خواست کشاورز در      نانکه خواست کشاورز در      چچچچ.  .  .  .  رستگاری بيشتر در آن جهان يابد        رستگاری بيشتر در آن جهان يابد        رستگاری بيشتر در آن جهان يابد        رستگاری بيشتر در آن جهان يابد        
پراکندن تخم، دانه باشد که روزی اوست، مگر کاه که خوراک ستوران پراکندن تخم، دانه باشد که روزی اوست، مگر کاه که خوراک ستوران پراکندن تخم، دانه باشد که روزی اوست، مگر کاه که خوراک ستوران پراکندن تخم، دانه باشد که روزی اوست، مگر کاه که خوراک ستوران 

  ....است، از آن به دست می آيداست، از آن به دست می آيداست، از آن به دست می آيداست، از آن به دست می آيد
  رويهمرفته اين پيشه را به خوشبختی به پايان رساندم و هر کجا رويهمرفته اين پيشه را به خوشبختی به پايان رساندم و هر کجا رويهمرفته اين پيشه را به خوشبختی به پايان رساندم و هر کجا رويهمرفته اين پيشه را به خوشبختی به پايان رساندم و هر کجا 

  ٣١بيرنگ 



بيماری نشان يافتم، که در او اميد تندرستی بود، درمان او را از بهر               بيماری نشان يافتم، که در او اميد تندرستی بود، درمان او را از بهر               بيماری نشان يافتم، که در او اميد تندرستی بود، درمان او را از بهر               بيماری نشان يافتم، که در او اميد تندرستی بود، درمان او را از بهر               
و چون چندی بگزشت و      و چون چندی بگزشت و      و چون چندی بگزشت و      و چون چندی بگزشت و      .  .  .  .  جهان بر دست گرفتم    جهان بر دست گرفتم    جهان بر دست گرفتم    جهان بر دست گرفتم    رستگاری در آن     رستگاری در آن     رستگاری در آن     رستگاری در آن     

گروهی را از همانند های خود، در شکوه و دارايی از خويشتن باال تر               گروهی را از همانند های خود، در شکوه و دارايی از خويشتن باال تر               گروهی را از همانند های خود، در شکوه و دارايی از خويشتن باال تر               گروهی را از همانند های خود، در شکوه و دارايی از خويشتن باال تر               
و آرزوی شکوهمندی بر دل     و آرزوی شکوهمندی بر دل     و آرزوی شکوهمندی بر دل     و آرزوی شکوهمندی بر دل     .  .  .  .  ديدم، خواهش درونی ام بر آن گراييد       ديدم، خواهش درونی ام بر آن گراييد       ديدم، خواهش درونی ام بر آن گراييد       ديدم، خواهش درونی ام بر آن گراييد       

ای ای ای ای :  :  :  :  با خود گفتم  با خود گفتم  با خود گفتم  با خود گفتم  .  .  .  .  چنگ زد و نزديک آمد، که پای از جای بشود            چنگ زد و نزديک آمد، که پای از جای بشود            چنگ زد و نزديک آمد، که پای از جای بشود            چنگ زد و نزديک آمد، که پای از جای بشود            
خردمند خردمند خردمند خردمند .  .  .  .  می يابی می يابی می يابی می يابی خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی ن        خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی ن        خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی ن        خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی ن        

چگونه آرزوی چيزی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر از چگونه آرزوی چيزی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر از چگونه آرزوی چيزی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر از چگونه آرزوی چيزی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر از 
سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی،                 سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی،                 سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی،                 سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی،                 

همچنان پرهيز از شکوه و همچنان پرهيز از شکوه و همچنان پرهيز از شکوه و همچنان پرهيز از شکوه و . . . . آزمندی و تباهی اين جهان گزرا به سرآيدآزمندی و تباهی اين جهان گزرا به سرآيدآزمندی و تباهی اين جهان گزرا به سرآيدآزمندی و تباهی اين جهان گزرا به سرآيد
از از از از . . . . زندزندزندزنددارايی اين جهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نادارايی اين جهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نادارايی اين جهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نادارايی اين جهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نا

اين انديشه ی پرگناه درگزر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا              اين انديشه ی پرگناه درگزر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا              اين انديشه ی پرگناه درگزر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا              اين انديشه ی پرگناه درگزر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا              
راه ترسناک است و رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است،             راه ترسناک است و رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است،             راه ترسناک است و رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است،             راه ترسناک است و رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است،             

زنهار تا در ساختن توشه ی روز         زنهار تا در ساختن توشه ی روز         زنهار تا در ساختن توشه ی روز         زنهار تا در ساختن توشه ی روز         .  .  .  .  مگر همگام رفتن آشکار نيست     مگر همگام رفتن آشکار نيست     مگر همگام رفتن آشکار نيست     مگر همگام رفتن آشکار نيست     
بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی آوندی سست و پر از چيز های بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی آوندی سست و پر از چيز های بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی آوندی سست و پر از چيز های بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی آوندی سست و پر از چيز های 

چهار پديده ی با هم ناسازگار و         چهار پديده ی با هم ناسازگار و         چهار پديده ی با هم ناسازگار و         چهار پديده ی با هم ناسازگار و         .  .  .  .  ی گنديده است  ی گنديده است  ی گنديده است  ی گنديده است  در هم آميخته     در هم آميخته     در هم آميخته     در هم آميخته     
مانند بت زرين که همه تکه پاره        مانند بت زرين که همه تکه پاره        مانند بت زرين که همه تکه پاره        مانند بت زرين که همه تکه پاره        .  .  .  .  زندگانی به آن ها چون نهادنگاه      زندگانی به آن ها چون نهادنگاه      زندگانی به آن ها چون نهادنگاه      زندگانی به آن ها چون نهادنگاه      

هايش به يک ميخ پيوسته باشد، و هرگاه ميخ بيروم کشی، بت از هم        هايش به يک ميخ پيوسته باشد، و هرگاه ميخ بيروم کشی، بت از هم        هايش به يک ميخ پيوسته باشد، و هرگاه ميخ بيروم کشی، بت از هم        هايش به يک ميخ پيوسته باشد، و هرگاه ميخ بيروم کشی، بت از هم        
و به ياری   و به ياری   و به ياری   و به ياری   .  .  .  .  و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم بپاشد          و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم بپاشد          و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم بپاشد          و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم بپاشد          .  .  .  .  بپاشدبپاشدبپاشدبپاشد

ه همنشينی ايشان آزمند مباش، که       ه همنشينی ايشان آزمند مباش، که       ه همنشينی ايشان آزمند مباش، که       ه همنشينی ايشان آزمند مباش، که       برادران و دوستان هم مناز و ب       برادران و دوستان هم مناز و ب       برادران و دوستان هم مناز و ب       برادران و دوستان هم مناز و ب       
با اين  با اين  با اين  با اين  .  .  .  .  و اندوه بر شادی افزون    و اندوه بر شادی افزون    و اندوه بر شادی افزون    و اندوه بر شادی افزون    .  .  .  .  شادمانی آن از شيون کوتاه تر است       شادمانی آن از شيون کوتاه تر است       شادمانی آن از شيون کوتاه تر است       شادمانی آن از شيون کوتاه تر است       

  ....همه، درد جدايی در هنگام رفتن فزون ترهمه، درد جدايی در هنگام رفتن فزون ترهمه، درد جدايی در هنگام رفتن فزون ترهمه، درد جدايی در هنگام رفتن فزون تر
 ... ... ... ...  

  ٣٢بيرنگ 



  سعدی شيرازیسعدی شيرازیسعدی شيرازیسعدی شيرازی

  داستان چهارمداستان چهارمداستان چهارمداستان چهارم

. گروهی از دزدان تازی بر سر کوهی نشسته و راه کاروان بسته بودند              
 در ترس و لشکر پادشاه در شکست بود،           شهروندان از نيرنگ ايشان   

زيرا سنگر ايشان بر سر کوهی بود و دست رسی به پناهگاه شان                   
  .دشوار بود

برای جلوگيری از زيان ايشان، فرمانروايان کشور ها گرد هم آمدند و              
فرمودند، که اگر کنش دزدان به همينگونه به پيش برود، ايستادگی             

  .در برابر ايشان دشوارتر خواهد شد

  درختی که اکنون گرفتست پایدرختی که اکنون گرفتست پایدرختی که اکنون گرفتست پایدرختی که اکنون گرفتست پای

  به نيروی خودی   برآيد  ز جایبه نيروی خودی   برآيد  ز جایبه نيروی خودی   برآيد  ز جایبه نيروی خودی   برآيد  ز جای

  ورش  همچنان   روزگاری  هلیورش  همچنان   روزگاری  هلیورش  همچنان   روزگاری  هلیورش  همچنان   روزگاری  هلی

  به  گُردانش  از  بيخ   برنگسلیبه  گُردانش  از  بيخ   برنگسلیبه  گُردانش  از  بيخ   برنگسلیبه  گُردانش  از  بيخ   برنگسلی

  سر چشمه، شايد گرفتن به بيلسر چشمه، شايد گرفتن به بيلسر چشمه، شايد گرفتن به بيلسر چشمه، شايد گرفتن به بيل

  چو پر شد نشايد گزشتن به پيلچو پر شد نشايد گزشتن به پيلچو پر شد نشايد گزشتن به پيلچو پر شد نشايد گزشتن به پيل

سخن بر اين شد، که يکی را برای جوييدن بفرستند، تا او ايشان را در 
  . از پناهگاه آگاه بسازدهنگام بيرون رفتن دزدان

تنی چند از مردان جنگ ديده و آزموده را بفرستادند، تا در ميان دره 
  .پنهان شوند

شبانگاه که دزدان با بار تاراج و دستبرد بازآمدند، افزار جنگ از تن 
  .بگشادند و بار به گوشه ی بنهادند
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شت، مردان آنگاه که ايشان به خواب فرو رفتند و پاسی از شب بگز
دالور از پناهگاه به در جستند و دست يکان يکان بر شانه بستند و 

پادشاه دستور داد، تا همه را . بامدادان به درگاه پادشاه کشاندند
و چون در آن ميان جوانی، که ميوه ی جوانی اش نورسيده و . بکشند

 سبزه ی گلستان رويش نودميده بود، يکی از برزين ها در برابر پادشاه
 اين پسر هنوز از باغ  اين پسر هنوز از باغ  اين پسر هنوز از باغ  اين پسر هنوز از باغ : سرفرودآورد، پای تختش را بوسه زد و گفت

چشمداشت چشمداشت چشمداشت چشمداشت . . . . زندگانی بر نخورده و از نموی جوانی بهره ی نبرده استزندگانی بر نخورده و از نموی جوانی بهره ی نبرده استزندگانی بر نخورده و از نموی جوانی بهره ی نبرده استزندگانی بر نخورده و از نموی جوانی بهره ی نبرده است
از مهربانی پروردگار آن است، که به بخشيدن خون او بر بنده نيکويی از مهربانی پروردگار آن است، که به بخشيدن خون او بر بنده نيکويی از مهربانی پروردگار آن است، که به بخشيدن خون او بر بنده نيکويی از مهربانی پروردگار آن است، که به بخشيدن خون او بر بنده نيکويی 

  ....کندکندکندکند
پادشاه روی از اين سخن درهم کشيد، خواهش برزين را نپزيرفت و 

  :گفت

    نيکان  نگيرد، هرکه  بنيادش  بد است  نيکان  نگيرد، هرکه  بنيادش  بد است  نيکان  نگيرد، هرکه  بنيادش  بد است  نيکان  نگيرد، هرکه  بنيادش  بد استپرتوپرتوپرتوپرتو

  پرورش بدکار را، چون گردکان بر گنبد استپرورش بدکار را، چون گردکان بر گنبد استپرورش بدکار را، چون گردکان بر گنبد استپرورش بدکار را، چون گردکان بر گنبد است

  .)پروردن بد بنياد، مانند گزاشتن جوز به روی گنبد است(

کندن ريشه ی اين تبهکاران شايسته است، زيرا آتش نشاندن و اخگر کندن ريشه ی اين تبهکاران شايسته است، زيرا آتش نشاندن و اخگر کندن ريشه ی اين تبهکاران شايسته است، زيرا آتش نشاندن و اخگر کندن ريشه ی اين تبهکاران شايسته است، زيرا آتش نشاندن و اخگر 
  .  .  .  .  گزاردن و مار کشتن و بچه نگاهداشتن، کار خردمندان نيستگزاردن و مار کشتن و بچه نگاهداشتن، کار خردمندان نيستگزاردن و مار کشتن و بچه نگاهداشتن، کار خردمندان نيستگزاردن و مار کشتن و بچه نگاهداشتن، کار خردمندان نيست

  آب  زندگی   باردآب  زندگی   باردآب  زندگی   باردآب  زندگی   باردابر  اگر   ابر  اگر   ابر  اگر   ابر  اگر   

  هرگز از شاخ بيد بر نخوریهرگز از شاخ بيد بر نخوریهرگز از شاخ بيد بر نخوریهرگز از شاخ بيد بر نخوری

  با   فرومايه    روزگار   مبربا   فرومايه    روزگار   مبربا   فرومايه    روزگار   مبربا   فرومايه    روزگار   مبر

  کز  نی بوريا  شکر نخوریکز  نی بوريا  شکر نخوریکز  نی بوريا  شکر نخوریکز  نی بوريا  شکر نخوری

برزين اين سخن بشنيد و خواسته و ناخواسته بپسنديد و بر نيکويی              
  آنچه پادشاه فرمود، درست است که آنچه پادشاه فرمود، درست است که آنچه پادشاه فرمود، درست است که آنچه پادشاه فرمود، درست است که : انديشه ی پادشاه آفرين گفت
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. . . . ن بگيرد و يکی از ايشان شود      ن بگيرد و يکی از ايشان شود      ن بگيرد و يکی از ايشان شود      ن بگيرد و يکی از ايشان شود      اگر کسی با بدان بپرورد، سرشت ايشا      اگر کسی با بدان بپرورد، سرشت ايشا      اگر کسی با بدان بپرورد، سرشت ايشا      اگر کسی با بدان بپرورد، سرشت ايشا      
مگر بنده اميدوار است، که همنشينی با نيکان، خوی خردمندان               مگر بنده اميدوار است، که همنشينی با نيکان، خوی خردمندان               مگر بنده اميدوار است، که همنشينی با نيکان، خوی خردمندان               مگر بنده اميدوار است، که همنشينی با نيکان، خوی خردمندان               
پزيرد، زيرا هنوز کودک است و خوی، ستم و دشمنی دزدان در نهاد             پزيرد، زيرا هنوز کودک است و خوی، ستم و دشمنی دزدان در نهاد             پزيرد، زيرا هنوز کودک است و خوی، ستم و دشمنی دزدان در نهاد             پزيرد، زيرا هنوز کودک است و خوی، ستم و دشمنی دزدان در نهاد             

  ::::چنانکه گفته اندچنانکه گفته اندچنانکه گفته اندچنانکه گفته اند. . . . او جايگزين نشده استاو جايگزين نشده استاو جايگزين نشده استاو جايگزين نشده است
  پسر  نوح  با   بدان   بنشستپسر  نوح  با   بدان   بنشستپسر  نوح  با   بدان   بنشستپسر  نوح  با   بدان   بنشست

  خاندان    پيامبرش    گم شدخاندان    پيامبرش    گم شدخاندان    پيامبرش    گم شدخاندان    پيامبرش    گم شد

  ددددسگ اصحاب کهف روزی چنسگ اصحاب کهف روزی چنسگ اصحاب کهف روزی چنسگ اصحاب کهف روزی چن
  پی نيکان  گرفت  و مردم شدپی نيکان  گرفت  و مردم شدپی نيکان  گرفت  و مردم شدپی نيکان  گرفت  و مردم شد

. پس از گفته، گروهی از بندگان درخواست بخشيدن کودک کردند            
  . . . . بخشيدم، اگرچه شايسته نديدمبخشيدم، اگرچه شايسته نديدمبخشيدم، اگرچه شايسته نديدمبخشيدم، اگرچه شايسته نديدم: : : : پادشاه از خون او درگزشت و گفت

  دانی که چه  گفت   زال  با  رستم گُرددانی که چه  گفت   زال  با  رستم گُرددانی که چه  گفت   زال  با  رستم گُرددانی که چه  گفت   زال  با  رستم گُرد

  دشمن  نتوان کوچک  و  بيچاره  شمرددشمن  نتوان کوچک  و  بيچاره  شمرددشمن  نتوان کوچک  و  بيچاره  شمرددشمن  نتوان کوچک  و  بيچاره  شمرد

  ديدم بسی، که آب ز سر چشمه ی خردديدم بسی، که آب ز سر چشمه ی خردديدم بسی، که آب ز سر چشمه ی خردديدم بسی، که آب ز سر چشمه ی خرد

  ر آمد،   شتر   و    بار  ببردر آمد،   شتر   و    بار  ببردر آمد،   شتر   و    بار  ببردر آمد،   شتر   و    بار  ببردچون   بيشتچون   بيشتچون   بيشتچون   بيشت

باری، برزين اسباب آرامش و آسايش برای پسر آماده ساخت، استادان           
به پرورش او گماشت، تا در همپرسی و شيوه ی کردار در دربار را                  

باری وزير  .  چنانکه در چشم همگنان پسنديده آمد     .  برايش بياموختند 
 که پرورش خردمندان    از خوی او در دربار پادشاه اندکی به زبان آورد،         

  .بر او هنايش گزارده و نادانی کهن از سرشت او به در آمده است

  : پادشاه با شنيدن اين سخن لبخندی زد و گفت

  سرانجام گرگ زاده گرگ شودسرانجام گرگ زاده گرگ شودسرانجام گرگ زاده گرگ شودسرانجام گرگ زاده گرگ شود

  گرچه  با  آدمی  بزرگ   شودگرچه  با  آدمی  بزرگ   شودگرچه  با  آدمی  بزرگ   شودگرچه  با  آدمی  بزرگ   شود

  �٣بيرنگ 



گروهی از فرومايگان به او نزديک شدند و با او          .  سالی دو، بر اين برآمد    
  .ستی بستندپيمان دو

روزی، پسر دشنه بر گلون برزين و هردو پسرش گزاشت، دارايی و                
  .سرمايه اش بر شانه زد، بر گروه دزدان پيوست و جای پدر بگرفت

  :پادشاه شگفت زده، دست به دندان گرفت و گفت

  شمشير نيک  از  آهن بد چون کند کسیشمشير نيک  از  آهن بد چون کند کسیشمشير نيک  از  آهن بد چون کند کسیشمشير نيک  از  آهن بد چون کند کسی

  ناکس  به  پرورش  نشود،   ای خرد، کسناکس  به  پرورش  نشود،   ای خرد، کسناکس  به  پرورش  نشود،   ای خرد، کسناکس  به  پرورش  نشود،   ای خرد، کس

  وي، بد و زشت نيستوي، بد و زشت نيستوي، بد و زشت نيستوي، بد و زشت نيستباران از سرشت و خباران از سرشت و خباران از سرشت و خباران از سرشت و خ

  از  باغ  الله رويد   و  از  شوره زار   خساز  باغ  الله رويد   و  از  شوره زار   خساز  باغ  الله رويد   و  از  شوره زار   خساز  باغ  الله رويد   و  از  شوره زار   خس

  زمين   شوره   سنبل   بر نيارد    در او تخم و کنش بيهود مگردانزمين   شوره   سنبل   بر نيارد    در او تخم و کنش بيهود مگردانزمين   شوره   سنبل   بر نيارد    در او تخم و کنش بيهود مگردانزمين   شوره   سنبل   بر نيارد    در او تخم و کنش بيهود مگردان

  نکويی با بدان کردن چنان است   که بد کردن به جای نيک مرداننکويی با بدان کردن چنان است   که بد کردن به جای نيک مرداننکويی با بدان کردن چنان است   که بد کردن به جای نيک مرداننکويی با بدان کردن چنان است   که بد کردن به جای نيک مردان

  

  درد دلدرد دلدرد دلدرد دل

سنگ سنگ سنگ سنگ  می زند و سخنانش اندک تر از          استادیاستادیاستادیاستادیيک کَسِکی، که دم از       
نمی باشد و دسته ی از دانشجويان هميشه با          ...   و   ل، شتر ل، شتر ل، شتر ل، شتر آسياب، في آسياب، في آسياب، في آسياب، في 

می گويند، در   !  استاد!  لوخ در گرداگردش می گردند و برايش استاد         
احيای هويت    (چبود فرهنگی چبود فرهنگی چبود فرهنگی چبود فرهنگی از زنده ساختن    )  فيس بوک   (چهره نما چهره نما چهره نما چهره نما 
  . سخن به ميان آورد) فرهنگی

را  استاد    استاد    استاد    استاد    اين  سنگ آسيابی   سنگ آسيابی   سنگ آسيابی   سنگ آسيابی  من ساده دل و روستا زاده، گول سخنان        
 پزيرفتم و در جا به پرس و جو و              چهره نمايم چهره نمايم چهره نمايم چهره نمايم خوردم و او را به        

  .همپرسی آغازيدم
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فيل و شتر و    فيل و شتر و    فيل و شتر و    فيل و شتر و    بار دوم که پرسشم بی پاسخ ماند، دانستم که سخن از             
گويند روزی به يک کَسِکی به        (!  !  !  !  چبود فرهنگی چبود فرهنگی چبود فرهنگی چبود فرهنگی است، نه از     گاوبند  گاوبند  گاوبند  گاوبند  

از بهر  از بهر  از بهر  از بهر  :  فتدر ميان راه، مادر به گوش اين کَسک گ        .  خواستگاری رفتند 
آنکه تو را به دامادی بپزيرند، بايد جای بلند بنشينی و سخنان آب دار آنکه تو را به دامادی بپزيرند، بايد جای بلند بنشينی و سخنان آب دار آنکه تو را به دامادی بپزيرند، بايد جای بلند بنشينی و سخنان آب دار آنکه تو را به دامادی بپزيرند، بايد جای بلند بنشينی و سخنان آب دار 

   !!!!و کالن بزنیو کالن بزنیو کالن بزنیو کالن بزنی

 گاوبندگاوبندگاوبندگاوبند و    شتر  شتر  شتر  شتر  و فيلفيلفيلفيل تری از    دارکَسک هر چه انديشيد، سخن پر آب       
 به  سنگ آسياب سنگ آسياب سنگ آسياب سنگ آسياب نيافت و هر چه سرش را خاراند سخنی کالن تر از              

  . يادش نيامد

پرخاو گندم ها نيافت، راسته     سخن کوتاه، کَسک که جای بلند تر از          
گفتن سنگ  گفتن سنگ  گفتن سنگ  گفتن سنگ  به سوی پرخاو رهگشود و روی گندم ها نشست و به                

که اين بوزينه بازی ها را      )  عروس(پدر اروس   .  آغازيد...   و   آسياب، فيل آسياب، فيل آسياب، فيل آسياب، فيل 
  . ديد، سوراخ پرخاو را باز نمود

، کمتر به سنگ آسيابیسنگ آسيابیسنگ آسيابیسنگ آسيابیهرچه گندم ها از پرخاو کمتر می شد، سخنان 
 که آواز لرزان کومک کومک به گوش رسيد،         هنگامی.  گوش می رسيد  

  . پدر اروس دست کَسک را گرفت و او را از پرخاو درآورد

من ديگر از دم در     من ديگر از دم در     من ديگر از دم در     من ديگر از دم در     :  کَسک خشمگين شد و روي به مادر کرد و گفت          
  !) نشستن و گفتن پشه و کيک و شپش خود نمی گزرمنشستن و گفتن پشه و کيک و شپش خود نمی گزرمنشستن و گفتن پشه و کيک و شپش خود نمی گزرمنشستن و گفتن پشه و کيک و شپش خود نمی گزرم

باری، درست هنگاميکه تير در دل پرسش هايم فرو می رفت و به                 
عيد   (جشن سربری جشن سربری جشن سربری جشن سربری   استاد،استاد،استاد،استاد،بی برگشت دگرگون می شد، اين         کبوتر  
  ! را خجسته گفت) قربان

 استاداستاداستاداستاد را نداشتم، به اين      سربریسربریسربریسربریمن که ديگر توانايی ديدن يا شنيدن        
  جشن های نوروزی هراتجشن های نوروزی هراتجشن های نوروزی هراتجشن های نوروزی هرات و ميله گل سرخ مزارميله گل سرخ مزارميله گل سرخ مزارميله گل سرخ مزارنوشتم که چون برايم 
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 خواهم  ، نوروز را برای تان خجسته باد        ، نوروز را برای تان خجسته باد        ، نوروز را برای تان خجسته باد        ، نوروز را برای تان خجسته باد        گوارا تر است، با آمدن بهار       
  !گفت

نوروز جشن زردشتيان است و راستی و درستی          نوروز جشن زردشتيان است و راستی و درستی          نوروز جشن زردشتيان است و راستی و درستی          نوروز جشن زردشتيان است و راستی و درستی          :   نوشت استاداستاداستاداستاداين  
   .... داشته باشد داشته باشد داشته باشد داشته باشدچشم سومیچشم سومیچشم سومیچشم سومیچشن سربری را کسی می بيند، که چشن سربری را کسی می بيند، که چشن سربری را کسی می بيند، که چشن سربری را کسی می بيند، که 

اين پاسخ را هنگامی دريافتم، که با چند تن از فرهنگيان سرگرم گفت 
  . و شنود بودم

آخه ياد مان از آنکس آمد، که چشم         .  جای شما تهی بسيار خنديديم    
ختنی داشت و نيمه شب از تشنگی فراوان، آب گيالس را با چشم              سا

ساختنی، نوش جان کرده بود و چون چشم ساختنی در شکمش کمی 
  .  گير کرده بودبيرونیبيرونیبيرونیبيرونیباد کرده بود، در سر راه 

 افتاد، پزشک   چشم سومی چشم سومی چشم سومی چشم سومی هنگاميکه چشم پزشک به اين چشم يا           
م جان کندن   سست و ناتوان شد و پسين ترين سخنی که او در هنگا            

 را نگاه ميکردم، برای نخستين بار،         را نگاه ميکردم، برای نخستين بار،         را نگاه ميکردم، برای نخستين بار،         را نگاه ميکردم، برای نخستين بار،        آنجاآنجاآنجاآنجاهميشه من   هميشه من   هميشه من   هميشه من   :  گفت، اين بود  
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  ٣٨بيرنگ 



پرسيدند، که آيا تو    )  روستازادگان دانشمند (ناگزير آشنايان خردمند     
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  !نکردند

  

  هنر آشپزیهنر آشپزیهنر آشپزیهنر آشپزی

  شيرپره
پيش از پوشيدن آستينچه، بايد شير، شکر، پسته، خسته، جوز و يا               

  .زه نياز آماده گرددبادام ميده شده، هل چای و يا گالب به اندا

برای .  را با هم جوش دهيد    )  يا برابر (دو فنجان شير و يک فنجان شکر        
هنگامی .  آنکه ته ديگ نگيرد و از سر نرود، با چمچه دمادم شور دهيد            

شير و شکر به گونه ی خانه زنبور درآمد، ديگ را از روی ديگدان                   
 بيايد و   برداريد و شير و شکر را خوب همبزنيد، تا گرمايش پايين              

را با  ...  همهنگام که هم می زنيد، پسته و يا خسته يا           .  شيرگرمک شود 
کمی هل يا گالب به آن بيافزاييد، سپس روی ميز و يا تخته بريزيد و               

  .با وردنه آن را هموار کنيد، سپس ببريد و بگزاريد که سرد شود

اگر شير پر چربی باشد و يا کمی سرشير به آن افزوده گردد،                     (
  !)ه تر می آيد، مگر زيانش بيشتر از مزه اش خواهد بودخوشمز

  !ته ديگ از پيش تان نگيرد

   

  ٣٩بيرنگ 



  از هر گلستان گلیاز هر گلستان گلیاز هر گلستان گلیاز هر گلستان گلی

  چشم به راه
  کم کمک

  آمادگی می گيرم
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  از مرگی که ديريست
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  آرام آرام

  دل خوشی و 
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  گوارا تر از يافه های

  به هم بافته ی      

  روز  شب          

  روز  شب            

  روز  شب              

  روز و شب هاست

  هرچه باشد

  بسی    

  بهتر از اين
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  دل بستگی ای
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  دگر ها
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١١ּ١١ּ٢٠١٠   

  ...حفيظ آزيش، سراينده ی بوطيقای خاک و 
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  فرهنگ برهوتی
  -آه 

  چه بيچاره

  !و چه فرومانده ايم ما

  !فروماندگان اميدوارز ا

  !اميدوار به هيچ

  !به هيچ

  می نازيم،

  به خويش

  !به کمبودی

  و سرافرازيم

  ن ما نيست،به آنچه، که از آ

  !بازيچه ايم

  بازيچه ای دست بيماران روانی،

  !بازيچه ی دم پای سرمايه

  !ما را بازماندگان پيامبر ناميدند

   شديم    ساداتساداتساداتسادات و سيدسيدسيدسيد

  .تيغ از نيام درآورديم

  ! گفتندآرياييآرياييآرياييآرياييبه ما 
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   را به زبان مادری يی مان برگردانديم،*نبرد مننبرد مننبرد مننبرد من

  .دريافتيمخويشتن را باالتر از ديگران 

   که به ياد مان آمد،**خالقخالقخالقخالقنام 

   را به آتش کشيديم***غرجستان

  ! را به گلوله بستيمبودابودابودابوداو 

  !موسا زادگانموسا زادگانموسا زادگانموسا زادگانکسی فرياد زد، که ای 

  به هوای بيروت،

  .تيغ بر گردن فلستينی نهاديم

  !چه درمانده ايم ما

  !درمانده در برهوت فرهنگ

   نوشته ای آدولف هتلر *

  ا کشت که نادر شاه رجوان**

   استان هزارجات ***

  

  

  
  �٣بيرنگ 



  برگ کوچهبرگ کوچهبرگ کوچهبرگ کوچه

  نواسه ايسا
  *هلموت  کوهلهلموت  کوهلهلموت  کوهلهلموت  کوهليکی از خاندان  

  دف در دست، به گردنش دهل

  رفت، از اين جگا به شهر هرات

  !که منم،  مين  مردمان  نرات

  گر  هراتی  شود،  با من  جور

  !بکُنم دشمنان، همگی به گور

  يکی گفتا، که  الال  دشمن کو

   برو  به رد کار خووخی گمشو

  تو کی کينی  آ  برار، سر پياز؟

  يا که پايين  تر  آن، کون پياز؟

  *هلموتهلموتهلموتهلموتوخی بجی برو به پيش 

  که بری تو نداره اينجی نه ود

  :ديگری   جيغ کشيد،  از باال

  !مرتکر   هولکی   نکن،   الال

  

  هلموت کوهل، يکی از نخست وزيران آلمان*

  

   

  ��گ بيرن



  بيا گپ زن، که بشنويم گفتار

  !يا  برو راه، که  بنگريم  رفتار

  

  تا که راه رفت، شلپی کرد بفتاد

  آبرو  خور،  همه   بداد  به  باد

  پخله  کرده  وخيست از جا خو

  :که نشون  ده به الال، گپا خو

  

  آ  جرممرگ   ورپريده    برو

  :به يکا  يک مردمان  تو  بگو

  گر نبود نان به خوان تو گاهی

  رو کلوچه بخر تو چند ما هي

  

  ريزمشت پارو به بيخ سبچه ب

  واله  بيزه  بگير، کناوچه ببيز

  خربزی  پوله  را به شاله  ببور

  يا که بشکن، بزن زودی بخور

  اگه دم کردی، هيچ ناله نکن

  وخی  زودی، خور اماله بکن

  پوز بوالغه، که ديدی منغه نگو

  خر نره، که  ديدی  ماچه نگو

  گلهگلهگلهگله بگو  تو ، ها را بخوانتودهتودهتودهتوده

  گله گاوه، مگر  نگو   تو  گله 

  ��بيرنگ 



  

  مردمان کَمکَمک به پا  خيستن

  پارچه هار ور زدن همه جيستن

  يکی شَخ و ترينگ به پا ايستاد

  !کوخه ی زد و گفت ای استاد

  ، به ما چپوله نخونچپیچپیچپیچپیتو کو 

  دمب موش و مگل نيار به زبون

  تور به  ای کار ها، که   آورده؟

  !وخی  برو  از اينجی، بی مرده

  بخور آرومنون  شمليت خور  

  تا  کسی تور تلنگ نده از بوم

   

  

  سرودکسرودکسرودکسرودک

  !ای برده ی تازيان

  کنشت را نفراموش،

  زرتشتی را ميازار،

  دست به سرخ نزن،

  !به سبز و آبی بيانديش

  

  ��بيرنگ 

  



  :در پيوند با پيکره ی پشتی

 خر از جنگ سرکشی  خر از جنگ سرکشی  خر از جنگ سرکشی  خر از جنگ سرکشی هرمنهرمنهرمنهرمن
  می کندمی کندمی کندمی کند

  .آدينه، نوزدهم نوامبر سال دوهزاروده: اکسپرس

 بايستی ارتش آلمان را در جنگ در برابر طالبان، در استان             خرخرخرخر  هرمنهرمنهرمنهرمن
  . ز کار برکنار شد ااواواواوکهندژ افغانستان کومک می کرد، مگر 

او به گروه سربازان روز      او به گروه سربازان روز      او به گروه سربازان روز      او به گروه سربازان روز      :  سخنگوی ارتش آلمان در افغانستان گفت       
  .مبادا پيوستمبادا پيوستمبادا پيوستمبادا پيوست

به گزارش ارتش، آن    .  آشکارا او در آزمايش جايگاه اش را از دست داد         
جانور سرسخت که بايد افزار جنگی سنگين و فشنگ ها را از ميان                

  .جنزار ها تير نشد می برد، از لچهاردرهچهاردرهچهاردرهچهاردرهکشتزار ها به شهرک ناآرام 

، جای که   چهاردرهچهاردرهچهاردرهچهاردرهاز آن که بگزريم، سربازان آلمانی پايگاه خود را در            
  . نيز بود و باش داشت، يال دادندهرمنهرمنهرمنهرمن

به .   رسيدگی می کردند، ديگر در آنجا نيستند       هرمنهرمنهرمنهرمنسربازان که برای    
 که از بازارچه خرفروشی به هفتاد         هرمنهرمنهرمنهرمنگفته ی سخنگوی ارتش،      

از اينکه ارتش در فروشش      .   پس فروخته شد    يورو خريده شده بود،    
  .سودی به دست آورده باشد، سخنگو ناآگاه بود
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