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 كه براي بيرنگ نوشتار مي فرستند، بايستي به درخواست هاي زير دوستان
.  آزاد استنوشتاربيرنگ در ويرايش . نوشته ها بايستي ناب باشد: بنگرند

همراه با برگردان بايستي نوشتار .  آنست یپاسخگوي هر نوشته، نويسنده
 انديشه ي روشنگر و پيشرو كه  با هرهركس،.  نيز فرستاده شودبنيادي

 . كندهمكاريبيرنگ  خواسته باشد، مي تواند با
 سرچشمه ي نوشتار را در پايان هر نوشته مي نگاريم: يادآوري

٣ 



    

    سرنوشتهسرنوشتهسرنوشتهسرنوشته
 
 اندوه نان درآوردن و سير  هماهگ ،رفتاری های روزمرهگاه گ تنبلی، یاهگ

 يا به نوشتننوشتننوشتننوشتنو  خواندنخواندنخواندنخواندنرمی های گکردن شکم چوچ و پوچ ها، آدمی را از سر
 برای .ه می داردگ دور نییییگگگگکار فرهنکار فرهنکار فرهنکار فرهن ، ازه ای بيشينه ای از خامه به دستانفتگ

زيرا همه کنش های آدمی يا بازتاب اين خواندن و نوشتن را به کار بردم، 
 . ی اندگ، کار فرهندن را می سازشگ و يا فرهنند اشگفرهن

 و یگبيچار يرد،گ بند های که جلو خواندن و نوشتن را می ازر گدييکی 
 روان آدمی را بهکه ،  است)محيط (ی پهنه ای زيستگ های فرهنیگپسماند

 را نمونه های بسياری .دسازمی نابود   راواندن و نوشتن توان خمی خراشد و
    آخوندآخوندآخوندآخوند :نام برد های فرهنگیی گو پسماند بيچارگی در پيوند با می توان
 چهره نماچهره نماچهره نماچهره نمااره روی ديوار گ می نويسد که هرکس با نام و نشان و نسرشتیسرشتیسرشتیسرشتی

 ! ماندمی  راگ بنيادخودمردارخودمردارخودمردارخودمردار بهنمايان نشود، اش  )فيسبوک(
 نمودار روشن انديشی دارند، ولی سرشت شان با ی کهدرست همان پنج ده تاي

 روی  خود را،ارهگ با نام و نشان و نار است وگری ناسازگروشن انديشی و روشن
 را می فتهگ، اين ره کمری و ِغگدوچکه با  کرده اند،) عرضه( پيشاورد ديوار

 و نام و دنخورمی   رایگپايکوبان دوچکه ول گ که جوانانی. )اليک( پسندند
    د، از سویننکمی اره ای شان را روی ديوار چهره نمای شان آشکار گنشان و ن

ی آب به آسياب گو چون پايکوبان دوچکه  . ها لت و کوب می شوندآخوندآخوندآخوندآخوند
 !  به پيش می رونددادهغره  ها ريخته اند، آخوندآخوندآخوندآخوند
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است، که از  »فتارگآزادی « دل  بهی، تير زدنگی فرهنگر بيچارگنمونه ای دي

يخته گ بران،ما به توده ای که با سدای تير!  شليک می شودسوی روشن انديش
که داد از ، کاری نداريم، آماج کسانی اند  تر و خشک را با هم بسوزاندشود و

اه اند و خرد شان پااليش يافته گ آموزش ديده اند، آروشن انديشی می زنند،
 به همايشان  ! اند تر توده جلوام ازگيک  در بی خردی  ايشانشوربختانه. است

از  ،فتارگانديشه و از آزادی  پاسداری روان می شوند و به جای  تودهرپشت س
پشتيبانی ) ن و ويرانیکشيد آتش  به،کشتار (کنش های بيخردانه ای توده

  . می کنند
 و با نوشتن زاردگان می دپا به مي ،سد دل را يک دل می کند کسیسرانجام 

جنش جنش جنش جنش   تهدابرايیگ جهان بنياددر ،نسک و يا ساختن پارچه ای ديداری
 که هستی اش را در نادانی و کوری توده می ،راگ بنياد.دزارگمی را  ریریریریگگگگروشنروشنروشنروشن
 را به آتش سازندهسازندهسازندهسازنده يا  نويسنده نويسنده نويسنده نويسندههم کيشاندر برابر اين کنش می ايستد،  يابد،

 با جهان خود، ش را زادمانپيوند و د کن می ويرانش راورستانگد، می کش
که به خواب  روشن انديشروشن انديشروشن انديشروشن انديشمان خودش گيا به  نوانديشنوانديشنوانديشنوانديش. شمشيرکش می کند

 آتش سوزی و ،ويرانینويسنده يا سازنده را سرزنش می کند و وش است، گخر
 ! پديده می داندآن روی پرده آوردن  به نوشتن و ياپاسخپاسخپاسخپاسخ ، راتنشک
 افزار دستبرای توده ای که   از دينيریگخرده  ری وگ روشنمان،گبي

 ولی بايسته اودانی رها شده باشد،گ به تيری می ماند که در رايان است،گبنياد
 که و در برابر کسی رددگهم سدا  نوانديشکه با  يست نروشن انديشروشن انديشروشن انديشروشن انديشای 

يری گ و با خرده زاردهگ را به سنجش ديندينديندين ،شچندين سده پيشزادمان های 
 .د، بايست رها کندخردخردخردخرد ميدان را برای ، تاآن را وادار ساخته اند

  را از نو بشکافد و روشن انديشروشن انديشروشن انديشروشن انديش، پديده ای  مانوشن انديشرر من، بايد گاز ن
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روشن روشن روشن روشن با آن درآويزد، سپس به خود شناسی بياغازد و ببيند که خودش 
فتار و انديشه آزاد است، گدر  روشن انديشروشن انديشروشن انديشروشن انديش؟ چون نوانديشنوانديشنوانديشنوانديش است و يا انديشانديشانديشانديش

 نوآوری نوانديشنوانديشنوانديشنوانديشيرد، ولی گخرده می زارد و از آن گرا به سنجش می  ينينينيندددد
 . پديد می آوردديندينديندينهای بی آسيبی در 

) نقد(زاردن گبه سنجش  روشن انديش مان فراموش کرده است کهباری، 
يری از دين گ خرده ی کهروشن انديش . را می سازدمردم ساالریمردم ساالریمردم ساالریمردم ساالریبنياد  دين،

ست، که هستی ی ا ای بنده و بردهگاه فرهنگاز نداند،  ب به مردمويیگرا ناسزا
پيش از   بايد دستهروه ياگ  کس، اين!را می باشدگبنيادرو و پناه گاش در 

 و چه  روايرد، که چهگب) اجازه( از او رواديد  برود وآخوندآخوندآخوندآخوندکاری، نزد انجام 
  . استناروا

زشته روشن انديشان بيشماری، سرشت روشن گبدبختانه، در چند روز 
را با » فتارفتارفتارفتارگگگگآزادی آزادی آزادی آزادی «لون گی گبه ساد و نده ارا به دار آويختشان انديشی 

شن رايی را با شيره ای روگو آسياب بنياده د فشرپنجال های کشنده شان
 .ندآورده ادر چرخبه   شانانديشی

 و  ياد کنمگگگگبيرنبيرنبيرنبيرن دور و دراز گ درن ازفتاری بنويسم وگمی خواستم پيش ،باری
هيچ هيچ هيچ هيچ ««««: فتگ که به چوپان موساموساموساموسام به ياد گی دلتن ولی خامه ا،بهانه بياورم

 بهره آزادیآزادیآزادیآزادیاز ، »»»»*ووووگگگگت بت بت بت بگگگگچه می خواهد دل تنچه می خواهد دل تنچه می خواهد دل تنچه می خواهد دل تنآدابی و ترتيبی مجو  هرآدابی و ترتيبی مجو  هرآدابی و ترتيبی مجو  هرآدابی و ترتيبی مجو  هر
 و دل تازه خوردب هوای بزند،جستار روز نولی بر  ، تابه بيرون رخنه کردرفت، گ

 .کند
  

 ر دوم مثنوی معنوی موالنادفت* 
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    سازش با طالبانسازش با طالبانسازش با طالبانسازش با طالبان
    »»»»آن روی روان باشندگان افغانستانآن روی روان باشندگان افغانستانآن روی روان باشندگان افغانستانآن روی روان باشندگان افغانستان )تاثير(فرايند سازش با طالبان و هنايش فرايند سازش با طالبان و هنايش فرايند سازش با طالبان و هنايش فرايند سازش با طالبان و هنايش ««««
  . پديدار شدفتمانفتمانفتمانفتمانگگگگتارنمای تارنمای تارنمای تارنمای که چندی پيش در  ییییگگگگديوانچديوانچديوانچديوانچ از است رسمانپ

يزه ای گانی به خپاسدر جست و جوی ،  نوشته ای پرسشی اشدر یگديوانچ
 . است ... و کنار آمدن کشورداران با طالبان هنايش جوانان،ريز گخود سوزی، 

می خواهم  است، کم و کاست يک روشن انديش بی ییییگگگگديوانچديوانچديوانچديوانچآن جايی که  از
 .ويمگپاسخ بروشن انديشانه به نوشته اش 

م، چون بدون اندازمی  انديشانديشانديشانديش روشنروشنروشنروشنپديده ی اهی کوتاه به گپيش از پاسخ، ن
 .پاسخ داده شود شناخت روشن انديش، دشوار است که به چنين پرسش های

پيوندد و روشن انديش   دين فرمانروا میدشواری بنيادين در افغانستان به
 .بسازد يگانه پديده ايست که می تواند آن را بشکافد و روشن

باری، تا به کيستی و چيستی روشن انديش آشنا نگرديم و ندانيم که روشن 
. کيست، نمی توانيم پاسخ خردمندانه ای به پرسش ديوانچگی بيابيم انديش

ايی سر بر فرازد، نمی تواند نگر و ديدگاه روشن انديشی که از دامان بنيادگر
اگر چنين کس يا کسانی، پاسخ خردمندانه هم . خردمندانه ی داشته باشد

، زيرا کُنش شان ارزش ديد شان را از ميان يستداشته باشند، نمايشی بيش ن
  .می برد

می نويسيم،  را مان »روشن انديشانروشن انديشانروشن انديشانروشن انديشان«دو نمونه از ديدگاه های برای روشنی، 
 :  پوسه می زنند، کاری نداريمکرزاييانکرزاييانکرزاييانکرزاييانکه به پس و پيش  روشن انديشانروشن انديشانروشن انديشانروشن انديشانبه 

در همايشی در ) ذ (ی نود ترسايی، يکی از روشن انديشان مان ادر پايان دهه 
  چون طالب از ميان مردم برخاسته است، توده است: شهر بن آلمان می گفت
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رخ داده است، بايد از آن ) انقالب توده ای(و در افغانستان باژگشت توده ای 

 !پشتيبانی کرد
. م (تارنمای افغان جرمنتارنمای افغان جرمنتارنمای افغان جرمنتارنمای افغان جرمن در جدايی دين از کشورداریجدايی دين از کشورداریجدايی دين از کشورداریجدايی دين از کشورداریديگری پيرامون 

 دولتدولتدولتدولت ازازازاز رارارارا ديندينديندين کهکهکهکه استاستاستاست ميسرميسرميسرميسر وقتیوقتیوقتیوقتی ديموکراسیديموکراسیديموکراسیديموکراسی: می نويسد) ٩/٢٠٠٠/�.ف

 وووو عدالتعدالتعدالتعدالت همانهمانهمانهمان کهکهکهکه بودندبودندبودندبودند مثل ديموکراسیمثل ديموکراسیمثل ديموکراسیمثل ديموکراسیمممم خودخودخودخود اکرماکرماکرماکرم پيامبرپيامبرپيامبرپيامبر. ... . ... . ... . ... کردکردکردکرد جداجداجداجدا بايدبايدبايدبايد
    .باشدباشدباشدباشد ساالریساالریساالریساالری مردممردممردممردم وووو ساالریساالریساالریساالری شايستهشايستهشايستهشايسته

اگر به ژرفای ديدگاه های روشن انديشان دو دهه ی گزشته نگاهی بياندازيم، 
. می بينيم که برخی از روشن انديشان به همين ديدگاه ها باور دارند

از . کار می سازندخوشبختانه اين ديدگاه ها بيشتر از همه، کوتاهی خرد را آش
اين برخه، يکی به زير درفش بنيادگرايی می خزد و ديگری کورکورانه برخورد 

 با برنامه و سرمايه ی امريکا، شيوه ی طالبطالبطالبطالبمی کند و نمی بيند که 
 .تازی و روی تانک پاکستانی به افغانستان تاخته است) طرز تفکر(انديشيدن

نديش ناميد، چون روشن انديش از نگر من، چنين کسانی را نمی توان روشن ا
دين هم يگانه  و.  تاريکی می ايستدوه پديده ايست، که در برابر دين يگان

تا کسی خودش را از درون . پديده ای تاريک در برابر روشن انديش است
تاريکی بيرون نکشد و برايش روشن نسازد که کيست، چيست و چه می 

همانگونه که . شن انديش باشدخواهد، نمی تواند روشن بيانديشد و يا رو
اگر . روشنی با تاريکی ناسازگار است، روشن انديشی هم با دين ناسازگار است

تاريکی هميشه در . در خانه ی تاريک چراغ بيافروزيم، تاريکی از ميان می رود
 . تاريکی نمايان است و نه در روشنی يا زير پرتو خورشيد

ن جستجو می کند، به کسی می  را در ديمردم ساالریمردم ساالریمردم ساالریمردم ساالریروشن انديشی که 
  .ماند که در زير آفتاب، تاريکی می جويد و شب را در روز می پالد

 از آنجای که روشن انديشی و دين دو پديده ای ناسازگار باهم اند و روشن 
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انديش نمی تواند هر دو پديده را همزمان با خود داشته باشد، پديده های 

 می )مسجد(  دينکدهو به خانگاه ودين و دينی را از درونش در می آورد 
کسانی که رهايی مردمان را در درون دين می جويند و مردم ساالری . سپارد

 ! را در دين می يابند، کور خوانده اند
 دانشمند برگزيده ،پس می توانيم چنين برداشت کنيم که روشن انديش

ايست، که هستی اش را در نگريدن، پژوهيدن، انديشيدن و آشکار کردن 
پيشه ای روشن انديش، انديشيدن، . ای تاريک و ناآشنا در می يابدپديده ه

شناسايی و آشکار کردن پديده های تاريک و رويا رويی با کهنه گرايی، ياوه 
 . سرايی و بيهوده گويی است

اکنون که شناختی از روشن انديش به دست آورديم، می توانيم آسانتر به 
گيزه های خود کشی، خود سوزی،  بپردازيم و به انديوانچگیديوانچگیديوانچگیديوانچگیپرسش کدبان 

 . خودمرداری و گريز جوانان از زادگاه شان، پاسخ خردمندانه ی بدهيم
و اين ! باری، همه ميدانيم که مردم مان از نگاه فرهنگی پس تر از زمان اند

پسماندگی روی برخی از روشن انديشان مان هم سايه انداخته است، تا جايی 
 دنبال مردم می روند و به جای باز کردن که برخی به جای جلو رفتن، به

چشم و گوش مردم، ايشان را به چنان برهوت تاريک و بد فرجام پرتاب می 
 .کنند، که گاه برون رفت از آن ناشد می شود

ی دين مردم و تندروی در بنيادگرايي را اپس می توانيم بنيادگرايی را پايه 
شی، خود سوزی، خودمرداری انگيزه های خود ک. بنياد ساختار طالبی بناميم

 برای نمونه خود .و گريز جوانان را هم می توان ميان اين دو پديده پراکند
سوزی و خود کشی پديده های اند که بيشتر پاسخگوی آن دين فرمانروا و 

خودمرداری پديده ی سد در سد . اند) کشورداران افغانستان(نمايندگان آن 
 به . ی سازش کشورداران با طالبان استطالبی است، ولی گريز جوانان زاده 
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 که کشورداران ناپايدار، با سازش با طالبان بنياد شان را برهم )معنی(چم اين 

و چون در پيش روی  .می ريزند و اميد نيم بند جوانان را بر خاک می مالند
 پيداست که گلی بشگفد و نه هم باغبانی به چشم می خورد بهاریبهاریبهاریبهاریمردم نه 

که  چون می بينند ،م دست به خودسری می زنندکه سبزه ای بکارد، مرد
امان امان امان امان  کشورداران که خود را روزی به لی و، به پيش می رودطالب سر می برد و

برابر می ساختند، سرفرود می آورند و در برابر ...  و محمود ترزیمحمود ترزیمحمود ترزیمحمود ترزی، اهللا شاهاهللا شاهاهللا شاهاهللا شاه
 . کرنش می کنند طالبیستم

    : : : : دددد می يابن می يابن می يابن می يابن ها ها ها ها توفان و تندآب توفان و تندآب توفان و تندآب توفان و تندآب اين  اين  اين  اين خود را در ميانخود را در ميانخود را در ميانخود را در ميانمان مان مان مان مردم مردم مردم مردم 
 می شود و طالبطالبطالبطالبی ايکی از بهر پول و ديگری از بهر رفتن به آسمان، بنده 

 .  می زندخود مرداریخود مرداریخود مرداریخود مرداریدست به 
 .  می کندخود سوزیخود سوزیخود سوزیخود سوزیدو ديگر از دست تاب نياوردن در زير يوغ بنيادگرايی 

سه ديگر چون نه سرمايه دارد، که بگريزد و نه هم زيستن را در بندگی می 
 .زند می خودکشیخودکشیخودکشیخودکشیپزيرد، دست به 

چهار ديگر که اميدوار به آينده است، ميدان زيست را در زد و بند های 
 . می زندگريزگريزگريزگريزبنيادگرايان کرزايي، طالب و گلبدين تنگ ديده، دست به 

 و چشم براه  هم در ميان اميد و نا اميدی دست و پنجه نرم می کندیبخش
 ! می دهدگار را تلنگ روزگفرشته ای آرامی يا مر
 سر بلند  تهی است،ییییگگگگديوانچديوانچديوانچديوانچ، که جايش در نوشته ای اکنون پرسش بنيادين

 چه بايد کرد؟چه بايد کرد؟چه بايد کرد؟چه بايد کرد؟می کند، که 
 طالب را ی، بيشينه ی از مردم افغانستاناندگی های فرهنگبا همه ی پسم

 به مردم زور می گويند و می خواهند بدون و چون کشورداران. می خواهندن
 سازش کنند، از کشورداران هم بيزار )البانط( خواست مردم با دشمنان شان

 . اندشده 
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 کفش بريدن پایبريدن پایبريدن پایبريدن پای  رنگ شده،کشيدن ناخنکشيدن ناخنکشيدن ناخنکشيدن ناخن ديگر توانايی ديدن مان مردم
را ندارند و هرآنکس که با اين ...   و سربريدنسربريدنسربريدنسربريدن، تيربارانتيربارانتيربارانتيرباران، سنگسارسنگسارسنگسارسنگسارپاشنه بلند، 

 او را به خاکروبه دانی پديده های سده ی شيپور سر سازش پيش بياورد،
 . تريخخواهد 

باری، چنانکه ديده می شود، کار از کار گزشته است و مردم مان بر سر يک 
   .فراموشیفراموشیفراموشیفراموشی و راه جدايیجدايیجدايیجدايی، راه دوستیدوستیدوستیدوستی  و و و ودوریدوریدوریدوریراه : سه راه رسيده اند

) فدرالی(راه يکم، راه دوری و دوستی، يا شيوه ی آزادی و خودگزينشی 
 . مردمان افغانستان است

  .است) جزيهت(يی و دو سه بخش کردن افغانستان راه دوم، راه جدا
ين راه سوم، راه فراموشی و تکه پارچه کردن افغانستان و پيوستن به سرزم

 .های همسايه است
    : : : : از نگر من، در گزينش راه يکم يا دوری و دوستیاز نگر من، در گزينش راه يکم يا دوری و دوستیاز نگر من، در گزينش راه يکم يا دوری و دوستیاز نگر من، در گزينش راه يکم يا دوری و دوستی

  . کُشت و کُشتار و خود مرداری پايان می پزيرد-
 .  ناسازگاری و تيره گی ها از ميان برداشته می شود-
 . پولخوری و آدم ربايی از ميان می رود-
 . مردم به آزادی های بيشتری دست می يابند-
 .يی که خواسته باشد، می تواند بزييد هر کس به هر جا-
 .  شناخت کشورداران از مردم و زادگاه شان، کار ها را ساده تر می سازد-

سخن کوتاه، دوری و دوستی روانبخش و اميدوار کننده است و زمينه های 
 .نشست و همکاری های هموند را بهتر و ساده تر آماده می سازد
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    ““““کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟””””
 هراتهراتهراتهرات  در شهر١٣٨٩ خزان سال  نام نسکی است، که در؟؟؟؟* شجاع شجاع شجاع شجاعکدام شاهکدام شاهکدام شاهکدام شاه

 آغاز می نصير مهريننصير مهريننصير مهريننصير مهريناين نسک که با پيش گفتاری از کدبان . به چاپ رسيد
 .  استشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع ديوانديوانديوانديوانشود، سنجشی بر 
 نامدار شده است، برای نخستين بار ديوان شاه شجاع درانیديوان شاه شجاع درانیديوان شاه شجاع درانیديوان شاه شجاع درانیديوانی که به نام 

 به چاپ الهورالهورالهورالهور در بازرگان هندیبازرگان هندیبازرگان هندیبازرگان هندیک  خورشيدی به فرمايش ي١٣٠٨در سال 
 . ه استرسيد

  درونمايههمخوانی و همسازی آمده است کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟چنانکه در  نسک 
 . استشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی سده کهن سال تر از سده ی زيست  چند،اين ديوان

 هيچ پيوندی به چشم نمی شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیميان اين ديوان و رو،  از اين
 می خواند و نه شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی ديوان به هنگام زيست  اينادبسارنه . خورد

 و درانیدرانیدرانیدرانیهم پديده های که در سروده ها به کار برده شده است، پيوندی به 
 . روزگارش دارد

 سده های هفت و  ادبسار، بيشتر بهندپديده های که در ديوان به کار رفته ا
تک چامه ی زير برای نمونه پديده های که در . ندهشت خورشيدی نزديک ا

 نزديکی به دانش  پارسا پارسا پارسا پارساودير، صومعه، ترسا، رند دير، صومعه، ترسا، رند دير، صومعه، ترسا، رند دير، صومعه، ترسا، رند به کار برده شده است، مانند 
ادبسار نوشتار پايان سده ی دوازدهم خورشيدی ندارد و هيچگونه همتباری با 

    ):١٠برگه ( ها ندارد درانیدرانیدرانیدرانی
    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

    
 در »»»»درنگی بر ناباوری چکاوکدرنگی بر ناباوری چکاوکدرنگی بر ناباوری چکاوکدرنگی بر ناباوری چکاوک «مهرينمهرينمهرينمهرين نصيرنصيرنصيرنصير و سنجش ع؟ع؟ع؟ع؟کدام شاه شجاکدام شاه شجاکدام شاه شجاکدام شاه شجانسک  ••••

 ١  /� / ٢٠١١، سال هفتم  ١�١کابل نات شماره تارنمای گفتمان و 
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ميخانه ی ميخانه ی ميخانه ی ميخانه ی ، ترک يغمايیترک يغمايیترک يغمايیترک يغمايی، شيرازشيرازشيرازشيرازدر کنار نام بردن پديده های پارسی، مانند 

 : آمده است٢٠٩ است، در برگه ايرانايرانايرانايرانکه بيشتر ويژه ی ...  و شيرازشيرازشيرازشيراز
    رويش نخواهد رست هند و چينرويش نخواهد رست هند و چينرويش نخواهد رست هند و چينرويش نخواهد رست هند و چينز جور زلف و ابز جور زلف و ابز جور زلف و ابز جور زلف و اب

    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
يا درانی افغان درانی افغان درانی افغان درانی افغان  دلدار،  دلبر ودرون مايه ی اين چکامه روشن می سازد، که

 و هندهندهندهند می زييد و بت يغمايی يا دلبر، که ايرانايرانايرانايران، دلدار در د نيستپشاور نشينپشاور نشينپشاور نشينپشاور نشين
 می تازد، تا او را در ايرانايرانايرانايران  را در بند گرفته است، به سوی دلدار، به سویچينچينچينچين

 .بند خويش درآرد
 خدای خورشيدخدای خورشيدخدای خورشيدخدای خورشيداز مي گساری با بانگ رباب و دف و کمانچه گرفته تا پرستش 

 يا خدای فرخفرخفرخفرخ، هماهماهماهما سايه ی بال ورزی،ورزی،ورزی،ورزی، آيين مهرآيين مهرآيين مهرآيين مهر، زرتشتزرتشتزرتشتزرتشت سروسروسروسرو، خراباتخراباتخراباتخراباتدر 
 ، جانفشانيی منصورمنصورمنصورمنصور، شوريدن مغمغمغمغشادمانی، روشنگری 

  نمايانگر اين است، که چکامه سرا، همه باستان باستان باستان باستانپهلوانان و نيکوکاری پادشاهان
پيوند داشته، تا کاله پر آشوب و بردگی ) خانقاه(بيشتر از همه به خانگاه 

 .انگريز
نوشتار  پديده ی نوی در دانش کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟ نسک باری، از نگر من

، دگزار را به سنجش می ديوان شاه شجاعديوان شاه شجاعديوان شاه شجاعديوان شاه شجاع نخست اين نسک. افغانستان است
 ديوان از روی درانیدرانیدرانیدرانی نام تافرنود های خردپزير می کوشيد  با آوردن رگدودي

 مان زشت ادبسارگسر و  افغانستان سرگزشت سرزمينر ازگ سه ديبزدايد،
از نويسندگان و ) نسل(خرده مي گيرد و دست به يخن چندين زادمان 
 ياد شده، خاموش ديوانديوانديوانديواناستادان مي برد، که چرا در پزيرفتن يا نپزيرفتن 

 مانده اند؟
شی از پژوهشگران و خامه به دستان ايمروزی دليرانه بر پديده های ديروز بخ

  استاداناستاداناستاداناستادانمي نگرند و به آنها خردمندانه برخورد می کنند، ولی بخش بزرگی از 
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از ترس آنکه مبادا سامانه ی ادبسار کهن افغانستان برهم بخورد و به رسوايی 

کدام شاه کدام شاه کدام شاه کدام شاه ند نسک کشانده شود، پژوهش های سنجشی و خرده گير، مان
را ناديده مي گيرند و از کنار آن مي گزرند و يا به جای آنکه پژوهش شجاع؟ شجاع؟ شجاع؟ شجاع؟ 

 .را با فرنود های خردپزير وابزنند، گفتمان را به بيراهه ميکشند
پيرامون به ، يکی از استادان سخن مان در نوشته ی خود استاد لطيف ناظمیاستاد لطيف ناظمیاستاد لطيف ناظمیاستاد لطيف ناظمی

نقد ادبی ما، نقد نقد ادبی ما، نقد نقد ادبی ما، نقد نقد ادبی ما، نقد «: نويسد می تارنمای دويچه ويلهتارنمای دويچه ويلهتارنمای دويچه ويلهتارنمای دويچه ويله در سنجشگزاری نوشتار
    نقد نويسی هم از راه می نقد نويسی هم از راه می نقد نويسی هم از راه می نقد نويسی هم از راه می . ... . ... . ... . ... ذوقی استذوقی استذوقی استذوقی است

معرفت و معرفت و معرفت و معرفت و ... ... ... ... رسد و خامه برميدارد و بی آنکه از زبان، از مبادی نقد ادبی رسد و خامه برميدارد و بی آنکه از زبان، از مبادی نقد ادبی رسد و خامه برميدارد و بی آنکه از زبان، از مبادی نقد ادبی رسد و خامه برميدارد و بی آنکه از زبان، از مبادی نقد ادبی 
نوشته را به  » ............با نام مستعار زير حجاب زنان با نام مستعار زير حجاب زنان با نام مستعار زير حجاب زنان با نام مستعار زير حجاب زنان ... ... ... ... شناختی داشته باشد شناختی داشته باشد شناختی داشته باشد شناختی داشته باشد 

 .سنجش ميگزارد
د، ياکوبسن، شکلوفسکی، د، ياکوبسن، شکلوفسکی، د، ياکوبسن، شکلوفسکی، د، ياکوبسن، شکلوفسکی، فرويفرويفرويفرويمی پرسد که آيا سنجشگر مان استاد ناظمی استاد ناظمی استاد ناظمی استاد ناظمی 

 را می شناسد؟ آيا سنجشگر هوسرل، لوکاچ، باروت، لويی استراوس و ديگرانهوسرل، لوکاچ، باروت، لويی استراوس و ديگرانهوسرل، لوکاچ، باروت، لويی استراوس و ديگرانهوسرل، لوکاچ، باروت، لويی استراوس و ديگران
 آشنايی دارد؟ پس از قيس رازی، نظامی عروضی، رادويانی، قابوس و شمگيرقيس رازی، نظامی عروضی، رادويانی، قابوس و شمگيرقيس رازی، نظامی عروضی، رادويانی، قابوس و شمگيرقيس رازی، نظامی عروضی، رادويانی، قابوس و شمگيربا 

 سنجشگر بلند پايه ی دوستاندوستاندوستاندوستان به سر می آيد، همه  ناظمی ناظمی ناظمی ناظمیدرنگی دل کدبان
 .است» جايگاه نقد ما حقيرجايگاه نقد ما حقيرجايگاه نقد ما حقيرجايگاه نقد ما حقير«: می گويدادبسار دری اش را از ياد می برد و 

 را به سنجش ديوانیديوانیديوانیديوانیباری، از خود می پرسيم که اگر کسی خواسته باشد 
 يندهسرارودزمان ديوان، زندگينامه ی بگزارد، آيا خواندن و دريافتن ديوان، س

و پهنای زيستش برای سفرنگ و به سنجش گزاردن ديوان بسنده نمی کند؟ 
شکلوفسکی، هوسرل، لوکاچ، باروت، لويی شکلوفسکی، هوسرل، لوکاچ، باروت، لويی شکلوفسکی، هوسرل، لوکاچ، باروت، لويی شکلوفسکی، هوسرل، لوکاچ، باروت، لويی گر بيگمان، بد نيست که سنجش

 . را هم بخوانداستراوس و ديگراناستراوس و ديگراناستراوس و ديگراناستراوس و ديگران
از نگر من، اين گونه برخورد ها گرداگرد سنجشگر را ديوار آهنين می کشد و 

همين خوازه بندی و به گردا گرد خود چهارچوب . از آزادی اش می کاهد
 زادمان .  استدرست کردن ها است، که در ادبسار مان نوآوريی پديد نيامده
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در زادمان يکنواخت پيش رفته ايم، نوشتار ديگران را خوانده ايم و بی افزودن 
 .و کاستن يا پرس و جوی، آن را پس داده ايم

شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع می نويسد که “افغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخ”  در غالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غبارغالم محمد غباراگر 
  شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانی شجاع درانیشاهشاهشاهشاه هم می نويسد، که محمد حيدر ژوبلمحمد حيدر ژوبلمحمد حيدر ژوبلمحمد حيدر ژوبل چکامه سرا بود، درانیدرانیدرانیدرانی

 چکامه شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی هم می نويسد، که محمد ابرهيم صفامحمد ابرهيم صفامحمد ابرهيم صفامحمد ابرهيم صفا. چکامه سرا بود
 نامی حافظحافظحافظحافظ يک گام از ديگران پيشتر می گزارد و ميگويد، که صفاصفاصفاصفا. سرا بود

 ! ديده بودديوانش را 
شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  هم می نويسد، که محمد صديق فرهنگمحمد صديق فرهنگمحمد صديق فرهنگمحمد صديق فرهنگپس از ساليان به درازی 

 هم در دانشمندان ادبسار ايراندانشمندان ادبسار ايراندانشمندان ادبسار ايراندانشمندان ادبسار ايرانز همه پرمزه تر و ا.  چکامه سرا بوددرانیدرانیدرانیدرانی
ولی !  چکامه سرا بودشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی می نويسند که دانشنامه ادب فارسیدانشنامه ادب فارسیدانشنامه ادب فارسیدانشنامه ادب فارسی

 :هيچکس نمی پرسد، که
 چکامه سرا بود، پس چرا ديوانش پس از  شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانی شاه شجاع درانیاگر -

 الهورالهورالهورالهوردر  هندی  هندی  هندی  هندی هشت تا ده دهه پس از مرگش از سوی يک بازرگان
 به چاپ رسيد؟

چکامه سرا بود، چرا درباريانش از چکامه  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی راگ -
 هايش ياد نکرده اند؟ 

واقعات واقعات واقعات واقعات چکامه سرا بود، چرا در همه جای از  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی اگر -
 سخن به ميان آمده است، ولی از اين ديوان نشانه ی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

 نيست؟
واقعات شاه واقعات شاه واقعات شاه واقعات شاه  چکامه سرا بود، چرا چکامه های شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاگر  -

 د؟ن با هم نزديکی يا همخوانی ندارديوان شاه شجاعديوان شاه شجاعديوان شاه شجاعديوان شاه شجاع و شجاع درانیشجاع درانیشجاع درانیشجاع درانی
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  در واقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعواقعات شاه شجاعچکامه سرا بود، چرا  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی اگر -

ديوان شاه ديوان شاه ديوان شاه ديوان شاه افغانستان به چاپ رسيد و به بيرون از مرز رفت، ولی  -
  به بيرون از مرز به چاپ رسيد و به درون آمد؟شجاعشجاعشجاعشجاع

ه سرا بود، پس چرا پديده های که در چکام شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اگر -
 د؟ن و زمانش نداردرانیدرانیدرانیدرانیديوان به کار رفته است، همخوانی به 

چکامه سرا بود، چرا پدر بزرگش به زبان  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  شاه شجاع درانی  اگر -
 بزرگ شده است، درباردرباردرباردربارپشتو چکامه می سرود، ولی نواسه که گويا در 

 از آن بويی نبرده است؟
 ... و  -

يم، زمان آن گزشته است که با چشمان بابو بابچه به بايد کمی کوتاه بياي
، پشت سر خستگی تاريخ استپشت سر خستگی تاريخ استپشت سر خستگی تاريخ استپشت سر خستگی تاريخ است:  می گويدسهراب سپهریسهراب سپهریسهراب سپهریسهراب سپهری. پديده ها بنگريم

 پشت سر نه تنها خستگی تاريخ، که خستگی  پشت سر نه تنها خستگی تاريخ، که خستگی  پشت سر نه تنها خستگی تاريخ، که خستگی  پشت سر نه تنها خستگی تاريخ، که خستگی ولی در سرزمين مان بدبختانه
اگر ايمروز کسی بيايد و با چشمان شسته به پديده ها بنگرد و . فرهنگ استفرهنگ استفرهنگ استفرهنگ است

سره را از ناسره جدا بسازد، ) منطق(ردپزير و فرنودسار با فرنود های خ
سرگزشت ادبسار سرزمين مان را به سنجش بگزارد، بايد با نوشته اش 

درست نيست که بگوييم، سنجشگر تيری در هوا . خردمندانه برخورد کنيم
خوب، اگر اينگونه سنجش . رها کرده و به اميد آنست که به آماجی بخورد

تيری تيری تيری تيری  ش است، پس نيازی نيست که از آن ياد کنيم و آن رانادرست و بی ارز
  در هوادر هوادر هوادر هوا

بناميم و اگر به آن ارزش مي دهيم، پس چرا خردمندانه به آن نمی نگريم و 
 پاسخ نمی دهيم؟ 
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اين نسک . تيری نيست که در هوا رها شده باشدکدام شاه شجاع؟ کدام شاه شجاع؟ کدام شاه شجاع؟ کدام شاه شجاع؟ نسک 
از اين که . ج فرو رفته استتيری است که به سوی آماج رها شده و در دل آما

ما آن را نمی خواهيم ببينيم يا بپزيريم و يا هوای ابری فرهنگ مان از تابيدن 
آن جلوگيری می کند، منيست، هوا هميشه ابری نمی ماند، ) مهم(ند ه

راه را برای درخشيدن پرتو باز می ابر ها را کنار می زند و سرانجام توفان 
 .سازد

 نمايانگر آنست که کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟خردپزير در نسک فرنود     باری، ده ها
 نمی خواند و فرنودسارانه زمان درانیزمان درانیزمان درانیزمان درانی و درانیدرانیدرانیدرانیتننامه ی ديوان ياد شده به 

 . نمی تواند باشدشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیآشکار شده است که اين ديوان از آن 
اگر سرگزشت نويسان کوتاهی کرده اند، اگر استادان ناآگاهانه انگشتان ماشه 

 و تفنگ زن را به جای انگشتان خامه به دست گرفته اند، اگر چکامه به دست
 را به جای يک پشمينه پوش گرفته رگسنسرايان يک جنگجوی هميشه در 

اند و اگر خنياگران از سروده ی کسی به نام کس ديگری آهنگ ساخته اند، 
 خر نادرستینادرستینادرستینادرستی که د و بگزارد نبايد هر چيز را کورکورانه بپزيرزادمان ايمروز

 . و دانش نوشتار مان را خوار بسازيمبتازاند
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    ديدگاهديدگاهديدگاهديدگاه
 

،  ناباورانه ناباورانه ناباورانه ناباورانهرنگرنگرنگرنگدددد در يک جستار خواندنی و چشمگير به نام مهرينمهرينمهرينمهرين    نصيرنصيرنصيرنصير    کدبان
 ییییسسسسککککی هنگام به چاپ رسيده است، می نويسد، که کابل ناتکابل ناتکابل ناتکابل ناتکه در تارنمای 

 ازين اثر به  ازين اثر به  ازين اثر به  ازين اثر به وکوچيدهوکوچيدهوکوچيدهوکوچيدهپذيرفته های ديرينه پذيرفته های ديرينه پذيرفته های ديرينه پذيرفته های ديرينه      برمی خيزد و برمی خيزد و برمی خيزد و برمی خيزد و............برای نخستين بار برای نخستين بار برای نخستين بار برای نخستين بار 
 آن را  آن را  آن را  آن را سادهسادهسادهساده    ووووآن اثر را ترديد می کند، نمی خواهد و يا نمی تواند چنان سهل آن اثر را ترديد می کند، نمی خواهد و يا نمی تواند چنان سهل آن اثر را ترديد می کند، نمی خواهد و يا نمی تواند چنان سهل آن اثر را ترديد می کند، نمی خواهد و يا نمی تواند چنان سهل 

 ديری است که ناانديشيده  ديری است که ناانديشيده  ديری است که ناانديشيده  ديری است که ناانديشيده  ... ... ... ....... احساس آفرين باد را بار می آورد احساس آفرين باد را بار می آورد احساس آفرين باد را بار می آورد احساس آفرين باد را بار می آورد،،،،قبول کندقبول کندقبول کندقبول کند
بدون اندک تأمل درصحت بدون اندک تأمل درصحت بدون اندک تأمل درصحت بدون اندک تأمل درصحت . . . .  را پذيرفته ايم را پذيرفته ايم را پذيرفته ايم را پذيرفته ايمهاهاهاهاوناپوييده، بسا ازگفته و نوشته وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته 

    ....وسقم و بدون کاربرد نقد و سنجشوسقم و بدون کاربرد نقد و سنجشوسقم و بدون کاربرد نقد و سنجشوسقم و بدون کاربرد نقد و سنجش
های از پيش تيار شده را در هم ) چوب بندی( اينکه سرانجام کسی خوازه از

می شکند، ديوار های ترس و بيم دروغين را فروميريزد و به جای سرکوبی، با 
ديری است که ديری است که ديری است که ديری است که چشمان شسته به سرگزشت ادبسار ما مي نگرد و می گويد 

تودنی است، ، س را پذيرفته ايم را پذيرفته ايم را پذيرفته ايم را پذيرفته ايمهاهاهاهاناانديشيده وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته ناانديشيده وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته ناانديشيده وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته ناانديشيده وناپوييده، بسا ازگفته و نوشته 
 .زيرا اين گونه پيام ها بيدار کننده و هوشدار دهنده است

 های اشتباه  های اشتباه  های اشتباه  های اشتباه دريافتدريافتدريافتدريافت     در پيوند با گفتارش می نويسد که گويامهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 
 کيفيت پذيرش اشعار و درکل ديوان شاه شجاع را باال می  کيفيت پذيرش اشعار و درکل ديوان شاه شجاع را باال می  کيفيت پذيرش اشعار و درکل ديوان شاه شجاع را باال می  کيفيت پذيرش اشعار و درکل ديوان شاه شجاع را باال می ،)چکاوک(     وی وی وی ویآميزآميزآميزآميز
        ....بردبردبردبرد

وار در می آورد، ولی  ديوان ياد شده را از زير آکدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟کدام شاه شجاع؟ناگزير نسک 
 را از روی ديوان می زدايد و آشکار می سازد، که درانیدرانیدرانیدرانیفرنودسارانه واژه ی 

 را بخواند ديوانديوانديوانديوانهرکس که اين .  پيوندی نداردشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاين ديوان به 
  را بشناسد، به پرسش های فراوانی بر مي خورد، که چرا شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیو 
 
 

١٨ 



 
ميخانه ميخانه ميخانه ميخانه  شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی می رود؟ چرا ايرانايرانايرانايرانبه تسخير به تسخير به تسخير به تسخير  شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی دلبردلبردلبردلبر

 ياد می کند؟ دشت کربالدشت کربالدشت کربالدشت کربال از شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی را برهم می زند؟ چرا ی شيرازی شيرازی شيرازی شيراز
 آریآریآریآری، نيمنيمنيمنيم، بی تميزبی تميزبی تميزبی تميز، احسناحسناحسناحسن ی ايران در سروده اش گويششاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیچرا 

 را به کار می برد؟... و 
ی شکند و  با اين کارش مرز ها را درهم مشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیاگر بگوييم که 

جهانی می انديشد، می پرسيم که پس چرا از دگرگونی های تکان دهنده ی 
، ناپليونناپليونناپليونناپليون، روی کار آمدن و جهانگشايی بازگشت بزرگ فرانسهبازگشت بزرگ فرانسهبازگشت بزرگ فرانسهبازگشت بزرگ فرانسهجهانی مانند 

...  و هندهندهندهند ها از بهر از دست دادن انگريزانگريزانگريزانگريز در ايران، ترس غاجارغاجارغاجارغاجارروی کار آمدن 
 ياد نمی کند؟ 

فغانستان در آتش لشکر کشی و جنگ  جهان و اشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیدر زمان 
برهم زدن ميخانه ی برهم زدن ميخانه ی برهم زدن ميخانه ی برهم زدن ميخانه ی  در گرداگرد شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعفرياد می کشيد، ولی چکامه ی 

 مي چرخد، اين نشان می دهد که اين چکامه، سروده ی آن زمان شيرازشيرازشيرازشيراز
 .نيست
ی مطالعات تاريخی نابسندهء وی که ی مطالعات تاريخی نابسندهء وی که ی مطالعات تاريخی نابسندهء وی که ی مطالعات تاريخی نابسندهء وی که هاهاهاهايافته يافته يافته يافته ... می نويسد که  مهرين  مهرين  مهرين  مهرين کدبان

 در دستش نهاده  در دستش نهاده  در دستش نهاده  در دستش نهاده راراراراار می روند، استنباطی ار می روند، استنباطی ار می روند، استنباطی ار می روند، استنباطی به عنوان وسيلهء سنجش به کبه عنوان وسيلهء سنجش به کبه عنوان وسيلهء سنجش به کبه عنوان وسيلهء سنجش به ک
     .... است است است استنمودهنمودهنمودهنمودهی ی ی ی ناپذيرفتنناپذيرفتنناپذيرفتنناپذيرفتن شجاع درانی  شجاع درانی  شجاع درانی  شجاع درانی شاهشاهشاهشاهاند،که انتساب اشعار را به اند،که انتساب اشعار را به اند،که انتساب اشعار را به اند،که انتساب اشعار را به 

يکی از ويژگی های دانش نوشتار يا ادبسار در اين است که يافته و پژوهش 
پيرامون يک پديده سد در سد و پوره شده نمی تواند، زيرا وارونه ی دانش 

پس اگر يافته ها و . ، پژوهش در ادبسار مرز ندارد)علوم طبعی(های زادی 
 از سرگزشت سرزمين و شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی و ديوانديوانديوانديوانپژوهش های من پيرامون 

سرانجام استادان .  مان بسنده نکند، جای نگرانی نيستادبسارسرگزشت 
ادبسار و پژوهشگران مان اين تهيگاه را پر خواهند کرد و خواهند گفت که 

دلبر دلبر دلبر دلبر  را بر هم می زند و ميخانه ی شيرازميخانه ی شيرازميخانه ی شيرازميخانه ی شيراز از بد مستی، ننننشاه افغانستاشاه افغانستاشاه افغانستاشاه افغانستاچرا 
  را در بندش بکشد؟ايرانايرانايرانايران می خواهد يغمايی شاه افغانستانيغمايی شاه افغانستانيغمايی شاه افغانستانيغمايی شاه افغانستان
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 که اندک وزش باد شعر  که اندک وزش باد شعر  که اندک وزش باد شعر  که اندک وزش باد شعر هاهاهاهادرزمانه يی درانی درزمانه يی درانی درزمانه يی درانی درزمانه يی درانی ... ... ... ...  می نويسد مهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 

        .... نمود نمود نمود نمودفراموشفراموشفراموشفراموشسرايی و شعر خوانی وجود داشت، زمينه های آن را نبايد سرايی و شعر خوانی وجود داشت، زمينه های آن را نبايد سرايی و شعر خوانی وجود داشت، زمينه های آن را نبايد سرايی و شعر خوانی وجود داشت، زمينه های آن را نبايد 
زمينه ی خوبی برای چکامه سرايی بوده باشد و رانی رانی رانی رانی احمد شاه داحمد شاه داحمد شاه داحمد شاه دشايد دربار 

پسرانش از آن بهره ای برده باشند، مگر نواسه ی که دوازده سال پس از مرگ 
 به رويش بسته می ،پدرکالن چشم گشوده باشد، وزش باد چکامه ی درباری

 . ماند
چنانکه سرگزشت سرزمين مان آشکار می سازد، وزش باد چکامه ی دربار پدر 

 پدرش در شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیکار ساز نيست، زيرا در دهه ای يکم زندگی هم 
 خورشيدی در مي گزرد و پسرش ١١٧٢ در سال تيمور شاه درانیتيمور شاه درانیتيمور شاه درانیتيمور شاه درانی. می گزرد

 خورشيدی زاده می شود، به اين آرش که ١١٦٤ در سالشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی
 در آن هنگام هشت سال بيش ندارد و بويی از دربار هنری يا شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانی

 .ي هنری پدر نمی بردب
 است که زمانهء  است که زمانهء  است که زمانهء  است که زمانهء درستدرستدرستدرست: پيوسته به نوشته اش می نويسد مهرين  مهرين  مهرين  مهرين کدبان

  ....وتيموريان نيستوتيموريان نيستوتيموريان نيستوتيموريان نيست. . . . ........ سامانيان، غزنويان  سامانيان، غزنويان  سامانيان، غزنويان  سامانيان، غزنويان زمانهءزمانهءزمانهءزمانهء شاه ابدالی،  شاه ابدالی،  شاه ابدالی،  شاه ابدالی، احمداحمداحمداحمدپادشاهی پادشاهی پادشاهی پادشاهی 
ببينيد در همان زمان ها هم چکامه سرايان درباری دارای ديوان بودند، ولی 

که درباريان و شاهان هر دو گروه اگر گيريم .  شنونده بودند بيشترشاهان
چکامه می سرودند، چکامه سرايان در سرودن هميشه يک گام از شاهان پيش 

 درباری شاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیشاه شجاع درانیدر اين جا وارونه ی آن است، نخست در زمان . بودند
نبوده که چکامه سرايان گرد بيايند و چکامه بسرايند، دو ديگر سرگزشت 

 هنر و ادبسار رو به نابودی احمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیاحمد شاه درانیز ادبسار مان می گويد که پس ا
  .ميرود

    درتاريخدرتاريخدرتاريخدرتاريخ ابدالی  ابدالی  ابدالی  ابدالی احمدشاهاحمدشاهاحمدشاهاحمدشاه از جنگ های متعدد  از جنگ های متعدد  از جنگ های متعدد  از جنگ های متعدد اگراگراگراگر:  می نويسدمهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 
    معنی معنی معنی معنی . . . .  فرصت برای سرايش شعر نيست فرصت برای سرايش شعر نيست فرصت برای سرايش شعر نيست فرصت برای سرايش شعر نيستنبودنبودنبودنبودياد می شود، حاصل برداشت، ياد می شود، حاصل برداشت، ياد می شود، حاصل برداشت، ياد می شود، حاصل برداشت، 
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        وووونفی مطلق حضور ادبی، معنی بی بهره گی ازکتاب نفی مطلق حضور ادبی، معنی بی بهره گی ازکتاب نفی مطلق حضور ادبی، معنی بی بهره گی ازکتاب نفی مطلق حضور ادبی، معنی بی بهره گی ازکتاب 

ين طور نيست که شعر و شاعری حضور ين طور نيست که شعر و شاعری حضور ين طور نيست که شعر و شاعری حضور ين طور نيست که شعر و شاعری حضور اااا. . . . دانش وکتابخانه را نيز نمی دهددانش وکتابخانه را نيز نمی دهددانش وکتابخانه را نيز نمی دهددانش وکتابخانه را نيز نمی دهد
    .... آن است که اندازه را دريابيم آن است که اندازه را دريابيم آن است که اندازه را دريابيم آن است که اندازه را دريابيممهممهممهممهم. . . . نداشته استنداشته استنداشته استنداشته است

 به پارسی و پشتو احمد شاهاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاه  نيست، درست است احمد شاهاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاهسخن بر سر 
نواسه های که . چکامه سروده است، سخن بر سر نواسه يا نواسه ها است

ه دست خود هرکدام خود را پادشاه مي دانستند و از بهر به تخت نشستن، ب
 . شان نابود می شدند

 منبع پيشينه و يک فرد انگليسی نام ببريم،  منبع پيشينه و يک فرد انگليسی نام ببريم،  منبع پيشينه و يک فرد انگليسی نام ببريم،  منبع پيشينه و يک فرد انگليسی نام ببريم، ازازازاز اگر  اگر  اگر  اگر     :می نويسدمهرين مهرين مهرين مهرين کدبان 
وی درين زمينه وی درين زمينه وی درين زمينه وی درين زمينه . . . .  است است است استمشهورمشهورمشهورمشهور    الفنستنالفنستنالفنستنالفنستن    استوارتاستوارتاستوارتاستوارت    مونتمونتمونتمونتنوشتهء همانا نوشتهء نوشتهء همانا نوشتهء نوشتهء همانا نوشتهء نوشتهء همانا نوشتهء 

مجلس مجلس مجلس مجلس « « « «  شيفتهء دانش و ادب بود و هفتهء يک بار  شيفتهء دانش و ادب بود و هفتهء يک بار  شيفتهء دانش و ادب بود و هفتهء يک بار  شيفتهء دانش و ادب بود و هفتهء يک بار احمدشاهاحمدشاهاحمدشاهاحمدشاه" " " "     ::::می نويسدمی نويسدمی نويسدمی نويسد
اين مجالس با مباحثات دينی و فقهی آغاز اين مجالس با مباحثات دينی و فقهی آغاز اين مجالس با مباحثات دينی و فقهی آغاز اين مجالس با مباحثات دينی و فقهی آغاز . . . . شدشدشدشد می  می  می  می منعقدمنعقدمنعقدمنعقددر حضور او در حضور او در حضور او در حضور او » » » » علماعلماعلماعلما

 می يافت وگاه تا سپيده دم به درازا می  می يافت وگاه تا سپيده دم به درازا می  می يافت وگاه تا سپيده دم به درازا می  می يافت وگاه تا سپيده دم به درازا می پايانپايانپايانپايانمی شد و با شعر و ادب و علم می شد و با شعر و ادب و علم می شد و با شعر و ادب و علم می شد و با شعر و ادب و علم 
ی داشت و مموالً اشعارش را می ی داشت و مموالً اشعارش را می ی داشت و مموالً اشعارش را می ی داشت و مموالً اشعارش را می حضورمحضورمحضورمحضورم    همهمهمهم    تيمورشاهتيمورشاهتيمورشاهتيمورشاهدرين مجالس درين مجالس درين مجالس درين مجالس . . . . کشيدکشيدکشيدکشيد
 شعری به زبان فارسی  شعری به زبان فارسی  شعری به زبان فارسی  شعری به زبان فارسی ديوانديوانديوانديوان    تيمورشاهتيمورشاهتيمورشاهتيمورشاه. . . . اين رسم هنوز ادامه دارداين رسم هنوز ادامه دارداين رسم هنوز ادامه دارداين رسم هنوز ادامه دارد. . . . خواندخواندخواندخواند
ی تصحيح ی تصحيح ی تصحيح ی تصحيح فروغفروغفروغفروغولی گويند اشعارش را ولی گويند اشعارش را ولی گويند اشعارش را ولی گويند اشعارش را . . . .  طبع واالی اوست طبع واالی اوست طبع واالی اوست طبع واالی اوستۀددددکه نشاندهنکه نشاندهنکه نشاندهنکه نشاندهن....دارددارددارددارد

 .می کرده استمی کرده استمی کرده استمی کرده است
 را از نزديک احمد شاهاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاه چنان برداشت می شود، که گويا او الفنستونالفنستونالفنستونالفنستوناز نوشتار 

 شيشت و الفنستونالفنستونالفنستونالفنستون هم کسی بوده که با تيمورتيمورتيمورتيمورديده و مي شناخته، ناگزير 
برای  هک    الفنستنالفنستنالفنستنالفنستنولی سرگزشت نويسان می نويسند، . برخاست داشته است

 .ندارد هفده سال بيش ) خورشيدی�١١٧سال (نخستين بار به هند ميرود 
 و تيمور شاهتيمور شاهتيمور شاهتيمور شاه به هندوستان می آيد، چهار سال از مرگ الفنستنالفنستنالفنستنالفنستنهنگامی 

 .  درميگزردمرگ احمدشاهمرگ احمدشاهمرگ احمدشاهمرگ احمدشاهبيست و چهار سال از 
     توضيحی را که از احمدشاه آورديم حامل اين  توضيحی را که از احمدشاه آورديم حامل اين  توضيحی را که از احمدشاه آورديم حامل اين  توضيحی را که از احمدشاه آورديم حامل اين امااماامااما: کدبان مهرين می نويسد
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 را برای فرزندان و نواسه گان بار  را برای فرزندان و نواسه گان بار  را برای فرزندان و نواسه گان بار  را برای فرزندان و نواسه گان بار مساعدمساعدمساعدمساعدبار او زمينه های بار او زمينه های بار او زمينه های بار او زمينه های منظور است که درمنظور است که درمنظور است که درمنظور است که در

    .... دانش روز بهره مند شوند دانش روز بهره مند شوند دانش روز بهره مند شوند دانش روز بهره مند شوندازازازازآورده بود که بخوانند و بنويسند و تا حدودی آورده بود که بخوانند و بنويسند و تا حدودی آورده بود که بخوانند و بنويسند و تا حدودی آورده بود که بخوانند و بنويسند و تا حدودی 
 بزرگ شده باشد، خردپزير است، ولی احمد شاهاحمد شاهاحمد شاهاحمد شاه در دربار تيمور شاهتيمور شاهتيمور شاهتيمور شاهاگر 

 .يست دربار و چکامه سرايی نشانه ی ناز دون ش میزادهنواسه ها هنگامی 
ی ريدرگ بيشتر با زنان می جوشيد تا با چکامه سرايان و پس از او هم مورمورمورمورتيتيتيتي

 . را بستیگفرهن، جلو پيشرفت کار های جنگ بر سر ديهيم پادشاهی
 داشت که تفنگ يا نماد خونريزی  داشت که تفنگ يا نماد خونريزی  داشت که تفنگ يا نماد خونريزی  داشت که تفنگ يا نماد خونريزی نتواننتواننتواننتوانی  ی  ی  ی  ترديدترديدترديدترديد    : می نويسدمهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 

    ی به کار رفته داست، بر بسا از خلقی به کار رفته داست، بر بسا از خلقی به کار رفته داست، بر بسا از خلقی به کار رفته داست، بر بسا از خلقگرامگرامگرامگرامهای آن زمانه،که ازطرف چکاوک های آن زمانه،که ازطرف چکاوک های آن زمانه،که ازطرف چکاوک های آن زمانه،که ازطرف چکاوک 
. . . .  شام سياهی را چيره نمود شام سياهی را چيره نمود شام سياهی را چيره نمود شام سياهی را چيره نمودپتپتپتپتخدای در هند به ويژه بر سکها در جنگ پانی خدای در هند به ويژه بر سکها در جنگ پانی خدای در هند به ويژه بر سکها در جنگ پانی خدای در هند به ويژه بر سکها در جنگ پانی 

 فرصت  فرصت  فرصت  فرصت داشت،داشت،داشت،داشت،ی ی ی ی ابدالابدالابدالابدال شاه  شاه  شاه  شاه احمداحمداحمداحمداما حاصلی که برای فرزندان و نواسه های اما حاصلی که برای فرزندان و نواسه های اما حاصلی که برای فرزندان و نواسه های اما حاصلی که برای فرزندان و نواسه های 
 گی  گی  گی  گی بارهبارهبارهبارهحتا سربردن درتعيش و خوشگذرانی و زن حتا سربردن درتعيش و خوشگذرانی و زن حتا سربردن درتعيش و خوشگذرانی و زن حتا سربردن درتعيش و خوشگذرانی و زن . . . . های بود برای آرام زيستنهای بود برای آرام زيستنهای بود برای آرام زيستنهای بود برای آرام زيستن

    ....توسل آنها به سرايشتوسل آنها به سرايشتوسل آنها به سرايشتوسل آنها به سرايش. . . . کم همتاکم همتاکم همتاکم همتا
خانوادگی بر سر تخت پادشاهی را ميتوان آرام کدام آرام زيستن؟ آيا ستيز 

در می توان زيستن ناميد؟ آيا کشتن و کور کردن برادر، آرام زيستن است؟ آيا 
 ؟  بودو آرامد خوشگزرانميدان جنگ 

در ميدان جنگ سرودن چکامه دور از خرد نيست، ولی ميدان جنگ چکامه 
 .ی رزمی می زايد و نه ِاشغی و درويشی

 چارچوب چنان امکانات درباری، باری بينديشيم  چارچوب چنان امکانات درباری، باری بينديشيم  چارچوب چنان امکانات درباری، باری بينديشيم  چارچوب چنان امکانات درباری، باری بينديشيم دردردردر: : : : می نويسد مهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 
    )1186-1207( ( ( (  زمان پادشاهی تيمورشاه زمان پادشاهی تيمورشاه زمان پادشاهی تيمورشاه زمان پادشاهی تيمورشاهدردردردر چه  چه  چه  چه کودککودککودککودک الملک  الملک  الملک  الملک شجاعشجاعشجاعشجاعکه که که که 

، ، ، ، )1215-1207( بود  بود  بود  بود پادشاهپادشاهپادشاهپادشاهوچه طی ساليانی که برادرعينی اش زمانشاه وچه طی ساليانی که برادرعينی اش زمانشاه وچه طی ساليانی که برادرعينی اش زمانشاه وچه طی ساليانی که برادرعينی اش زمانشاه 
 بخواند و  بخواند و  بخواند و  بخواند و شعرشعرشعرشعربهترين فرصت ها را در اختيار داشت که با کتاب مشغول باشد، بهترين فرصت ها را در اختيار داشت که با کتاب مشغول باشد، بهترين فرصت ها را در اختيار داشت که با کتاب مشغول باشد، بهترين فرصت ها را در اختيار داشت که با کتاب مشغول باشد، 

 .شعر بسرايدشعر بسرايدشعر بسرايدشعر بسرايد
    
    

٢٢ 



    
 هشت سال بيش نداشت و چنان که – در زمان مرگ پدرش هفت شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع

در سرگزشت سرزمين مان آمده است، او در نه سالگی استاندار سيستان شد و 
پس  اين کودک، نمی تواند آن کودک باشد که در . از دربار بيرون رانده شد

 .برود ره سد سالهره سد سالهره سد سالهره سد سالهيک شب 
ً  اما با نگريستاما با نگريستاما با نگريستاما با نگريست :  می نويسدمهرينمهرينمهرينمهرينکدبان  ً  ن به وضعيت زنده گی تقريبا ً  ن به وضعيت زنده گی تقريبا ً  ن به وضعيت زنده گی تقريبا سی سی سی سی ن به وضعيت زنده گی تقريبا

 رجوع به سرايش  رجوع به سرايش  رجوع به سرايش  رجوع به سرايش مساعدمساعدمساعدمساعدزمينه های زمينه های زمينه های زمينه های      سپری نمود، سپری نمود، سپری نمود، سپری نمود،درهنددرهنددرهنددرهند شجاع  شجاع  شجاع  شجاع شاهشاهشاهشاه    کهکهکهکه    سالیسالیسالیسالی
 .شعر بسيار قرين به پذيرش استشعر بسيار قرين به پذيرش استشعر بسيار قرين به پذيرش استشعر بسيار قرين به پذيرش است

درست مانند اين است که اکنون انگريز ها سرکرده ی طالبان را خورد و 
ه بدهند و بگزارند که در پاکستان چکامه های درويشان... خوراک و پوشاک  و 

 .بسرايد، اگر چکامه هم بسرايد، بايد رزمی و به سود کدخدايان باشد
در خط اول تماس ها و فعاليت سياسی و نظامی در خط اول تماس ها و فعاليت سياسی و نظامی در خط اول تماس ها و فعاليت سياسی و نظامی در خط اول تماس ها و فعاليت سياسی و نظامی :  می نويسدمهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 

 قصر باالحصار به عنوان نظاره  قصر باالحصار به عنوان نظاره  قصر باالحصار به عنوان نظاره  قصر باالحصار به عنوان نظاره دردردردر شجاع  شجاع  شجاع  شجاع شاهشاهشاهشاه. . . .  داشتند داشتند داشتند داشتندقرارقرارقرارقرارفرماندهان انگلسی فرماندهان انگلسی فرماندهان انگلسی فرماندهان انگلسی 
    .... های مختلف نشسته بود های مختلف نشسته بود های مختلف نشسته بود های مختلف نشسته بودبحرانبحرانبحرانبحرانگر وسواسی و دچار گر وسواسی و دچار گر وسواسی و دچار گر وسواسی و دچار 
ار چالش روانی باشد، يا هيچ سروده نمی تواند يا چالش خوب، کسی که دچ

 .در چکامه اش نمودار می شود
شاه شجاع درموقعيت امان اهللا خان نبود که شاه شجاع درموقعيت امان اهللا خان نبود که شاه شجاع درموقعيت امان اهللا خان نبود که شاه شجاع درموقعيت امان اهللا خان نبود که :   می نويسدمهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 

شاه شجاع با حرم و شاه شجاع با حرم و شاه شجاع با حرم و شاه شجاع با حرم و . . . .  همزبان خود روبرو می شد همزبان خود روبرو می شد همزبان خود روبرو می شد همزبان خود روبرو می شدهموطنانهموطنانهموطنانهموطناندرايتاليا کمتر با درايتاليا کمتر با درايتاليا کمتر با درايتاليا کمتر با 
    . . . .  می نمود می نمود می نمود می نمودی در آنجا زندگیی در آنجا زندگیی در آنجا زندگیی در آنجا زندگیبسياربسياربسياربسيارآرگاه و بارگاه و خدمتگاران آرگاه و بارگاه و خدمتگاران آرگاه و بارگاه و خدمتگاران آرگاه و بارگاه و خدمتگاران 

 با چادری همراه شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعدر سرگزشت سرزمين افغانستان آمده است که 
شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع شاه شجاع  در بخش ششم بشير سخاورزبشير سخاورزبشير سخاورزبشير سخاورز گريخت، ِسنگِسنگِسنگِسنگخانواده اش از زندان 

 با شمار کمی در درانیدرانیدرانیدرانی شاه شجاعشاه شجاعشاه شجاعشاه شجاع می نويسد، که کابل ناتکابل ناتکابل ناتکابل نات در تارنمای درانیدرانیدرانیدرانی
 .ه شدآنجا می زيست و به شمار لشکرش در ميانه ی راه افزود

    ....ی پيشينه دارندی پيشينه دارندی پيشينه دارندی پيشينه دارندترکترکترکترک ترک و واژه های  ترک و واژه های  ترک و واژه های  ترک و واژه های ۀکاربرد واژکاربرد واژکاربرد واژکاربرد واژ : می نويسدمهرينمهرينمهرينمهرينکدبان 
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و و و و . . . .  مسلم است که دربرخی از اشعارکنايه يی است اززيبا روی و معشوق مسلم است که دربرخی از اشعارکنايه يی است اززيبا روی و معشوق مسلم است که دربرخی از اشعارکنايه يی است اززيبا روی و معشوق مسلم است که دربرخی از اشعارکنايه يی است اززيبا روی و معشوقآنچهآنچهآنچهآنچه

. . . .  تاخت و تازهای نظامی که ترکان با دليری به راه انداخته بودند تاخت و تازهای نظامی که ترکان با دليری به راه انداخته بودند تاخت و تازهای نظامی که ترکان با دليری به راه انداخته بودند تاخت و تازهای نظامی که ترکان با دليری به راه انداخته بودندازازازازدر برخی در برخی در برخی در برخی 
    .... شاعران و توجه نمادين آنها شده است شاعران و توجه نمادين آنها شده است شاعران و توجه نمادين آنها شده است شاعران و توجه نمادين آنها شده استتوجهتوجهتوجهتوجهاين دو صفت سبب اين دو صفت سبب اين دو صفت سبب اين دو صفت سبب 

يکی در .  در دانش نوشتار مان به چندين گونه به کار رفته استتورکتورکتورکتورکواژه ی 
داستان از تورک ياد می کند، دوديگر از شاهان تورکی می نويسد، سه ديگر 

 در نوشتن سرگزشت سرزمين مان از لشکر کشی 
که که که که ... در داستانی می گويد  ناصر خسروناصر خسروناصر خسروناصر خسروبرای نمونه . های تورکان ياد می کند

    .ايشان ترکان بوده اند، تازی نبودندايشان ترکان بوده اند، تازی نبودندايشان ترکان بوده اند، تازی نبودندايشان ترکان بوده اند، تازی نبودند
ترک و ترک و ترک و ترک و يا . خويشتن را ترک و افغان خوانده ایخويشتن را ترک و افغان خوانده ایخويشتن را ترک و افغان خوانده ایخويشتن را ترک و افغان خوانده ای:  می نويسداقبال الهوریاقبال الهوریاقبال الهوریاقبال الهوری

 ...   و تاجيک و عرب و هندویتاجيک و عرب و هندویتاجيک و عرب و هندویتاجيک و عرب و هندوی
 ياد تيمورشاه درانیتيمورشاه درانیتيمورشاه درانیتيمورشاه درانی  از کار برد واژه ی تورک در چکامه ی نصير مهرين نصير مهرين نصير مهرين نصير مهرينکدبان

 : می کند
    کمان گشادندکمان گشادندکمان گشادندکمان گشادند از کمين سرما ترکان  از کمين سرما ترکان  از کمين سرما ترکان  از کمين سرما ترکان چونچونچونچون

     ز نقره دادند ز نقره دادند ز نقره دادند ز نقره دادند     خفتان خفتان خفتان خفتان    کابلکابلکابلکابل            کوهسارکوهسارکوهسارکوهسار        بربربربر
 را تاريخیتاريخیتاريخیتاريخی يک فرهشت تيمورتيمورتيمورتيمور. دراينجا سخن از همانندی دلبر به تورک نيست

 .به چکامه درآورده است
 گفتاوردی پيرامون واژه ی تورک  صفا صفا صفا صفاابراهيمابراهيمابراهيمابراهيم از نصير مهريننصير مهريننصير مهريننصير مهرينسپس کدبان 

 :می آورد
    داديمداديمداديمداديم     سر بر تسليم جفايت  سر بر تسليم جفايت  سر بر تسليم جفايت  سر بر تسليم جفايت      چو چو چو چو    خودخودخودخود

    چهچهچهچهکانه به ما تاخته يی يعنی کانه به ما تاخته يی يعنی کانه به ما تاخته يی يعنی کانه به ما تاخته يی يعنی  تر تر تر تراينکهاينکهاينکهاينکه
برداشت يکم از تاخت و تاز و لشکر : اين تک چکامه دارای سه برداشت است

برداشت دوم سخن از پيمان شکنی خوبروی . کشی تورکان سخن می گويد
 برداشت سوم . رکان دل مده حافظرکان دل مده حافظرکان دل مده حافظرکان دل مده حافظوووو ت ت ت تبهبهبهبه: شيرازشيرازشيرازشيرازتورک است، که به گفته ی پير 
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 تورک ها را يک پله پايين تر از پديده ی نوی است که برخی از پارس ها

 تک چکامه ميتوان چنين برداشت که خردمندانه اين از. خويش می پندارند
 .یختآورديم و تو بيخردانه برما تاسر در برابرت فرود 

 نثرتاريخی نيز به گونه های از تاخت  نثرتاريخی نيز به گونه های از تاخت  نثرتاريخی نيز به گونه های از تاخت  نثرتاريخی نيز به گونه های از تاخت دردردردرکه که که که :   سپس می نويسد مهرين مهرين مهرين مهرينکدبان
نويسنده در آن جا زيسته نويسنده در آن جا زيسته نويسنده در آن جا زيسته نويسنده در آن جا زيسته     آنکهآنکهآنکهآنکهبدون بدون بدون بدون . . . . وتاز ترک ويا ايلجار ترک آمده استوتاز ترک ويا ايلجار ترک آمده استوتاز ترک ويا ايلجار ترک آمده استوتاز ترک ويا ايلجار ترک آمده است

    باشدباشدباشدباشد
گزارش . گزارش يک رويداد، از همانند ساختن دلبر به يک پديده جداست

شنيده و يا خوانده می شود و دوباره پس داده می شود، ولی همانند ساختن 
اندام دلبر به سرو يا شمشاد، هنگامی درست است، که سراينده سرو و شمشاد 

 را نشناسد و آنجا را نديده باشد، فرخارفرخارفرخارفرخارسی تا ک. را بشناسد و يا ديده باشد
چگونه می تواند از بلبالن هزار داستان، از خوب رويان، از آب زرآلود و يا از 

 نبوده باشد، نمی تواند از شام هرات و هراتهراتهراتهراتتا کسی به . پسته زارانش نام ببرد
 ؟ شنيدن کی بود مانند ديدنشنيدن کی بود مانند ديدنشنيدن کی بود مانند ديدنشنيدن کی بود مانند ديدنآفتاب نشست آن سخن بگويد، 

و دل دادن به تورک سخن ميراند و دلبرش را به خوبروی آنکه از ِاشغ تورک 
تورک همانند می سازد، کسی است، که خوبروی تورک را ديده و به او پيوند 

ناديده و ناچشيده که نمی شود يک پديده را به پديده ی ديگری همانند . دارد
 : بيدلبيدلبيدلبيدلبه گفته ی . ساخت

 بت هندی کی از درد سر تورکان خبر داردبت هندی کی از درد سر تورکان خبر داردبت هندی کی از درد سر تورکان خبر داردبت هندی کی از درد سر تورکان خبر دارد
 تا کسی گل بادام را نديده باشد و . گيزه در آشنايی با پديده ها استريشه ی ان

نشناسد، انگيزه ی برايش دست نمی دهد، که آن را در چکامه اش بياورد و 
  ::::موالنا رومیموالنا رومیموالنا رومیموالنا رومیبه گفته ی . پيروزمندانه بستايد

    در  کف  هرکس اگر شمعی بودیدر  کف  هرکس اگر شمعی بودیدر  کف  هرکس اگر شمعی بودیدر  کف  هرکس اگر شمعی بودی
    اختالف از گفت شان بيرون شدیاختالف از گفت شان بيرون شدیاختالف از گفت شان بيرون شدیاختالف از گفت شان بيرون شدی
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ی پيل را به پايه همانند می سازد، ديگری از اگر شناخت و آگاهی نباشد، يک

 .آن بادپکه می سازد و سه ديگر آن را تخت روان می انگارد
 به جای سرودن به تورک خوبروی به برهمن زاده بيدلبيدلبيدلبيدلاز بهر اين است که 

 :می سرايد
    بيدل  من  و  بيکاری  و  معشوغ تراشیبيدل  من  و  بيکاری  و  معشوغ تراشیبيدل  من  و  بيکاری  و  معشوغ تراشیبيدل  من  و  بيکاری  و  معشوغ تراشی
    جز شوق برهمن، صنمی نيست در اينجاجز شوق برهمن، صنمی نيست در اينجاجز شوق برهمن، صنمی نيست در اينجاجز شوق برهمن، صنمی نيست در اينجا

 :  می فرمايد در جای ديگربيدلبيدلبيدلبيدل
    تشنه   لب  بايد گزشت از وصل معشوقان هندتشنه   لب  بايد گزشت از وصل معشوقان هندتشنه   لب  بايد گزشت از وصل معشوقان هندتشنه   لب  بايد گزشت از وصل معشوقان هند
    هيچ ننگی در برهمن زادگان چون بوس نيستهيچ ننگی در برهمن زادگان چون بوس نيستهيچ ننگی در برهمن زادگان چون بوس نيستهيچ ننگی در برهمن زادگان چون بوس نيست

هيچکس بی پيوند يا بی برخورد با پديده ها آنها را در نوشته و يا سروده اش 
به جای همانند ساختن خوبرويش به ترک کندهاری کندهاری کندهاری کندهاری چکامه سرای . نمی آورد

 . ربانربانربانربانکککک کوکو جان کنداری را  کوکو جان کنداری را  کوکو جان کنداری را  کوکو جان کنداری را اال شاهاال شاهاال شاهاال شاه: شيرازی، راسته می گويد
شاخ شاخ شاخ شاخ  می سرايد، يا دختر هرات را به سيه موی هراتیسيه موی هراتیسيه موی هراتیسيه موی هراتیچکامه سرای هراتی به 

 .من دختر هراتم چون شاخه ی نباتممن دختر هراتم چون شاخه ی نباتممن دختر هراتم چون شاخه ی نباتممن دختر هراتم چون شاخه ی نباتم:  همانند می سازدنباتنباتنباتنبات
و .  می بينددختر فرخاردختر فرخاردختر فرخاردختر فرخار و فرخارفرخارفرخارفرخارچکامه سرای تاجيک زيبايی و دلربايی را در 

 دل ببندد يا بيانديشد،  شيرازی شيرازی شيرازی شيرازیترکترکترکترکهم به جای آنکه به کابلی کابلی کابلی کابلی چکامه سرای 
 . دختر کابل، جدايی سخت استدختر کابل، جدايی سخت استدختر کابل، جدايی سخت استدختر کابل، جدايی سخت استمی سرايد، که 
 و سمرقندسمرقندسمرقندسمرقند ، زيبايی را در تورک شيرازی می بيند، از بهر اينحافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازیحافظ شيرازی

 از مزه و شيرينی و خوی عطارعطارعطارعطارفريدالدين .  می بخشدخال هندويشخال هندويشخال هندويشخال هندويشه  را ببخارابخارابخارابخارا
 :تورک آگاه است، که ميگويد

    به نطق تلخ شورانگيز هر سویبه نطق تلخ شورانگيز هر سویبه نطق تلخ شورانگيز هر سویبه نطق تلخ شورانگيز هر سوی                ییییلب شيرين ترکان  تروش  رولب شيرين ترکان  تروش  رولب شيرين ترکان  تروش  رولب شيرين ترکان  تروش  رو
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 !!!! ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردم های  های  های  های دههدههدههدهه
 

 پاسخ به نامه ی کوتاه يکی از فرهيختگان پرکار و ستمکشيده نوشته اين
 .  شکنجه شده استها پرچمی -ی خلقی در زندان درازايست، که ساليان به 

 به پس يا پيش نام را  ساالر ساالر ساالر ساالرمردممردممردممردمی از نويسندگان که واژه ی بسيار مانند
ی پيوندند، اين پژوهشگر فرهيخته نيز هنگامی پيرامون م پرچمی -ی خلق

ی می پلچرخ يادبود های تلخش از زندان و پرچمی ها -ی خلقتبهکاری 
و . ی سازدم پرچمی ها -ی خلق نام پيشوند را  ساالر ساالر ساالر ساالرمردممردممردممردمنويسد، واژه ای 

 ی ديموکراتيک در ادامه ی واژه: نوشتچون من از او خرده گرفتم، برايم 
  ...نيستهای خلقی و پرچمی ها يک پسوند توصيفی نام
 بدبختانه اين خوش آهنگی چيزی بی ولی خوش آهنگ است، گفتهی اين نما

 .  نيستپديدهاز يک نگاه سر سری به اين 
 پيش روی نام يک سازمان از بهر شناساندن در ساالر مردم ای واژه گزينش

و ) تبليغ(برای دادن آگهی گزيش نام بيشتر .  به مردم استآندرون مايه ای 
 مردميکی سازمان خود را .  را به سوی خود بکشاندمردمرساندن پيام است، تا 

 می زند و سه ديگر خودش را جا دادگر را به نام آنی نامد، ديگری مساالر 
گزينش نام های که مردم را .  می شناساندبيچارگان و تهيدستان گير دست

د، از سوی مردم نياز به پزيرش نی سازم موندو هبا خود می پيوندد و همباز 
.  ايشان را به پشت خود کشانديانام نمی توان به ميان مردم رفت تنها با . دارد

بسنده نمی کند، ) سياسی(ی شهربر در پيشبرد کار هم ساالری مردمواژه ای 
 مردمی دهد، که ميک سازمان يا باهماد نشان ) هويت(کنش، سرشت و چبود 

 ی م ساالر مردم نامدر آنجاست که مردم آن را به . خودکامه يا استر ساال
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 می سازند و نام برمالپزيرند و به دنبالش می روند و يا نمی پزيرند، دروغش را 

 است،چنانکه در سرگزشت جهان آمده . درست و بهتری به آن برميگزينند
 خون ريختند و فرمانروايان بسياری در سرزمين های خويش و بيگانه تازيدند،

ولی  را برباد دادند، با آنکه پيروان بيشماری به دنبال خود داشتند، چيزهمه 
ی بودند، که بيمار خودکامگانهمه . نبودند ساالر مردمهيچکدام شان 

 سده ای گزشته بيشينه برای نمونه در.  بردندپيش فاشيزمتبهکاری را تا فراز 
و . و به خواستش تفنگ زدند و کشتند پزيرفتند را هيتلرهيتلرهيتلرهيتلر بردگی های آلمان ای

 داشت و نه هم مردم آن هنگام، پس نمی باور ساالری مردم به هيتلرهيتلرهيتلرهيتلرچون نه 
 ساالری مردمی های را در آلمان دهه ترساي ��١٩ تا ١٩٣٣توان سال های 

 .ناميد
اگر که دزدی از سوی پوسه دزدان به . ی نياز داردآگاه بهی ساالر مردم

ی از سوی زرخريدانش به نمايندگی سرمايدارود و يا نمايندگی برگزيده ش
که خود را ) حزب( و باهماد سازمانهر . نيست ساالری مردمبرگزيده شود، 

و . باشد ساالری مردم دانشی داند، بايد دارای آگاهی و م ساالر مردم
 و به پشت آن می روند، اند ساالر مردممردميکه هوادار يک سازمان يا باهماد 

 .  داشته باشندباور ساالری مردميد به با
اردی بهشت سال ( که در آغاز فرمانروايی شان ها پرچمی -ی خلقی، بار

 و ديوار را سرخ نموده بودند و دری ساالر مردمبه نام ) یخورشيد ١٣�٧
ی دلخواهانه و مفت می بردند و به هابسياری از مردم را به بيگاری و کار 

 کوتاهی دروغ شان ماها می دادند، پس از چند مردم نويد آينده ای شکوف
 �٢ در ماه،همين بود که پس از ده . برمال و چهره ای راستين شان آشکار شد

از آن ! ی هرات را برای يک هفته از دست دادندخورشيد ١٣�٧ سال اسفند
  –ی خلق به ساالری مردم از بخشيدن نام ديگر هرات در پس،هنگام به 
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هرکس و هر سازمان .  کار دلخواهانه نشانه ای نبود رنگ سرخ وها،پرچمی 

 !  نام را روی اين دسته و گروه بگزاردترينمی کوشيد، که زشت 
 شد، زيرا شناخته  امپرياليزم امپرياليزم امپرياليزم امپرياليزمسوسيالسوسيالسوسيالسوسيال روسيه به نام ،لنينلنينلنينلنين مرگ از پس

 های مردم مرز  آلمان آلمان آلمان آلمانفاشيزمفاشيزمفاشيزمفاشيزم نشستش با و استاليناستاليناستاليناستالينی و کشتار جهانگشاي
 جماهير  جماهير  جماهير  جماهير اتحاداتحاداتحاداتحاد ام به نرا روسيهر اين ديگر کسی ی را درهم شکست، از بهدوست

 .ی شناختنم ی شورویی شورویی شورویی شورویسوسياليستسوسياليستسوسياليستسوسياليست
 از پس بود، ملی کارگران سوسياليست آلمان حزب بنيادگزار که  هيتلر هيتلر هيتلر هيتلرآدولفآدولفآدولفآدولف

. شد ياد فاشيستفاشيستفاشيستفاشيستتبهکاری اش در اروپا و سوزاندن هزار ها هزار مردم، به نام 
 بود،يش چه نامی را برگزيده ی خود و سازمان يا باهماد خوبرا هيتلرهيتلرهيتلرهيتلراز اينکه 

شايان گفتمان و گفتگو نيست، زيرا کنش و کردارش، سرشت و خواستش را 
 .آشکار ساخت

 در سال برکلیبرکلیبرکلیبرکلی ال به اليی سخنرانی اش در دانشگاه در  شاملو شاملو شاملو شاملواحمداحمداحمداحمد ياد زنده
        ىىىى     همه همه همه همه     مشترک مشترک مشترک مشترک     از شگردهاى از شگردهاى از شگردهاى از شگردهاى    يکىيکىيکىيکى... ... ... ... :  می گويدامريکاامريکاامريکاامريکای در ترساي ١٩٩٠
 را  را  را  را      و سياه و سياه و سياه و سياه     و سفيد را سياه و سفيد را سياه و سفيد را سياه و سفيد را سياه     حقايق حقايق حقايق حقايق    تحريفتحريفتحريفتحريف        و اينو اينو اينو اين... ... ... ... ؛ ؛ ؛ ؛      است است است است     تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ     تحريف تحريف تحريف تحريف    جبارانجبارانجبارانجباران

         را هم را هم را هم را هم     اشخاص اشخاص اشخاص اشخاص    ترينترينترينترين     نيت نيت نيت نيت     حسن حسن حسن حسنباباباباتواند تواند تواند تواند      مى  مى  مى  مى      که که که که     است است است است    حدىحدىحدىحدى    ، به، به، به، به    دادندادندادندادن    سفيد جلوهسفيد جلوهسفيد جلوهسفيد جلوه
  .... اندازد اندازد اندازد اندازد     اشتباه اشتباه اشتباه اشتباه    بهبهبهبه

 سياه را سپيد و سپيد را سياه به خورد مردم دادن، در دهه ای همين درست
اين دهه را بسياری .  و آشکار استروشن اهاهاهاه ش ش ش شظاهرظاهرظاهرظاهری پادشاهچهل خورشيدی 

ناگفته نبايد ! ی شناسندم  ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردم نام دهه ی بهاز سرگزشت نويسان، 
 ولی فرنود های دلخوش کننده ای هم دارند، خويشگزاشت که ايشان برای 

 شاهی که سال ها بر مردمان خاندانند، که يستهيچکدام به اين گمان ن
  ايشان شود؟ ساالر مردمنه می تواند به يکباره افغانستان ستم کرده، چگو
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 و يا ناديده می نديده شاهی ظاهر در درون دستگاه را روسيهبودن و هستی 

 .گيرند
 دهه ی چهل، در کنار فشار های بيرونی، به ويژه از سوی روس ها، در

 از پيش بيشتر  شاه شاه شاه شاهداودداودداودداود.  گرفته بودباال  شاه شاه شاه شاهظاهرظاهرظاهرظاهر و  شاه شاه شاه شاهداودداودداودداودی ميان ناسازگار
ه به وابستن جواناگروهی از . ادشاهی بودانديشه ای به دست آوردن گرزن پبه 

 ها  پرچمی پرچمی پرچمی پرچمی----ی ی ی ی خلقخلقخلقخلق آمده بودند و کنار  شاه شاه شاه شاهظاهرظاهرظاهرظاهر با شفيقشفيقشفيقشفيق موساموساموساموسا و يوسفيوسفيوسفيوسف داکترداکترداکترداکتر
 . شده بودندهمدست  شاه شاه شاه شاهداودداودداودداود ها با روسبه رهنمايی 

 ،وده بشد به نام آزادی گروه ها و رسانه های گروهی به خورد مردم داده آنچه
به اينگونه گروه های .  با خاندان شاهی نبودها روسچيزی بی از بند و بست 

. خوانده شدند) پارلمان( انجمن نام نهاد نمايندگان مردم بهی روس ساخت
  شاه شاه شاه شاهداودداودداودداود و وابستگان ها پرچمی -ی خلقنمايندگان مردم از شهر کابل بيشتر (
 دار استان را که  خاندان شاهی بودند، از استان های ديگر هم هر کسو

 که بود،زمان در همين .) ی فرستاد، نماينده خوانده می شدم محمد زايیمحمد زايیمحمد زايیمحمد زايی
گروه ها و دسته های ، یآزادبه نام  خاندان شاهی  همکاری باها روس

برای . سرکوب کردند سپسايشان را   وکردهناسازگار با خويش را شناسايی 
ی خورشيد ��١٣ السنمونه سرکوبی راهپيمايی دانشجويان در سوم آبان 

 را شاندشمنان نشان داد، که خاندان شاهی در آزادی نام نهاد شان، 
 .شناسايی کرده و به زندان انداختند

 در مگر است،  ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردم ای دهه،  شاهی شاهی شاهی شاهیظاهرظاهرظاهرظاهر دهه ای چهل ميگويند
همين دهه ستم و فشار خاندان شاهی و وابستگان شان به سر مردم به فراز 

ش را به نام پادشاه يا سايه ای سخن آخوندر همين دهه  مگر دبود؟نرسيده 
 در زمين نمی آغازيد و خودش در دهکده جانشين شاه نبود و هر آنچه خدا

  بر سر مردم نمی آورد؟کدخداکه می خواست با 
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 پيوندی به و  بوده دوربه  ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردم از پديده ای ی کردار و کنش هاينچن

 خاندان دانشجويان و ميان در  ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردممگر انديشه و آرمان . آن ندارد
 را ان محمد زايیگ خودکامکه ند،آشنا بود  به آنيا مردمشاهی جا افتاده بود 

 د؟نواداری مردمساالربه 
 وزيری، نخست از  شاه شاه شاه شاهداودداودداودداود های دهه ای چهل مانند کناره گيری رويداد

 سالنگ  کابل، ساختن سرکبه برژنفبرژنفبرژنفبرژنف. لللل آمدن ، يوسف يوسف يوسف يوسفداکترداکترداکترداکترجانشين شدن 
 روسيه به يوسفيوسفيوسفيوسف    داکترداکترداکترداکتر روسيه، رفتن به  شاه شاه شاه شاهظاهرظاهرظاهرظاهر خواستن ها، روسبه کومک 

ی و راهپيماي ،از روس ها) !رای اعتماد( نخست وزيری پزيرشبرای گرفتن 
 و کشته شاه تير اندازی پاسداران ، يوسف يوسف يوسف يوسفداکترداکترداکترداکترايستادن دانشجويان در برابر 

 پزيرفتن ،ندوالندوالندوالندوالميوميوميوميو آمدن و  يوسف يوسف يوسف يوسفداکترداکترداکترداکترشدن دانشجويان، کناره گيری 
 گاز به روسيه، کناره بخشيدن از سوی روس ها به نخست وزيری، ميوندوال

همه نشان می دهد،  ... و  اعتمادی اعتمادی اعتمادی اعتمادینوراحمدنوراحمدنوراحمدنوراحمد شدن جانشين ،ميوندوالميوندوالميوندوالميوندوالگيری 
اين دهه را بيشتر می توان دهه . نيستی ساالر مردمکه در اين دهه سخن از 

. نام نهاد) روس ساالری(ی  ساالربيگانه يا ساالری آشوبای درهم برهمی و 
 از دست خاندان شاهی رفته و سررشتهاين رويداد ها نمايانگر آنست، که 

 دشمنان دست داشته شناختن جا به جا کردن مهر های خويش و در روسيه
 . است
ی در گروه، آزادی گفتار، نوشتار و رسانه های شاه ايرانشاه ايرانشاه ايرانشاه ايران پس از سرنگونی مگر

مان های آزاد نيرو های چپ و راست در پيش  بی مانند نبود؟ مگر گفتايرانايرانايرانايران
    مردممردممردممردمبی همتا نبود؟ آيا اين پديده ها سر و کاری با ...  و  تهران تهران تهران تهراندانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاهروی 

  و يا آخوند ها در پی آن بودند تا دشمنان شان را بشناسند؟داشت ساالریساالریساالریساالری
    مردممردممردممردم که سرگزشت نويسان ايرانی آن چند ماه را، ماه های کنم نمی گمان

 . خورد آيندگان بدهندبه  ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردم نام به و بشناسند ساالریساالریساالریساالری
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 می نهد، ها  پرچمی پرچمی پرچمی پرچمی----ی ی ی ی خلقخلقخلقخلق روی را  ساالری ساالری ساالری ساالریمردممردممردممردمی آگاهانه نام يک اکنون،

ی خواند و سه ديگر که در پی ساختن م  ساالر ساالر ساالر ساالرمردممردممردممردم ايشان را ناآگاهانهديگری 
ند،  گرمابه درست می کلُنگ ساالری مردم می باشد، از واژه ای ايشانگروه با 

 . می بنددها پرچمی -ی خلق کمر خويش و نيم ديگر را به کمر بهنيمش را 
 مان به همين گونه به پيش برود، در آينده ای نزديک دهه های نوشتار اگر

 خواهد ناميده های مردم ساالری دهه به نام ها پرچمی –ی خلقفرمانروايی 
  فرمان ستيزان به گردنها پرچمی -ی خلق ميان رفتن ازآنگاه، گناه . شد

 رانده شد، افغانستانکشته و از ، که به دست ايشان و اخوان چپ )اپوزيسيون(
 ساالر مردم پرچمی های -ی خلقکه گويا ايشان با . انداخته خواهد شد

 !  تنها گزاشتندرا ساالران مردمی نکرده و همکار
ی م ساالر مردم واژه ای ها، پرچمی -ی خلق همين کسانيکه به جلو نام از

 افغانستان در ها پرچمی -ی خلق پرسيد که چرا هنگامی که نويسند، بايد
 سياهی شناخت؟ همين نم ساالر مردمبيداد می کردند، کسی ايشان را به نام 

 پادشاه نام به  اهللا شاه اهللا شاه اهللا شاه اهللا شاهامانامانامانامانرا سپيد و سپيد را سيه انگاشتن است، که ايمروز 
 مردم را یها زمين نبود،که اهللا شاه امانمگر همين !  استنامدار ساالر مردم

 آيا .می انجامددر غرجستان کرزی کاری که اکنون  بخشيد، های کوچبه 
 با مرد و چندين زن سر زن، به جای برابر ساختن بهره ای ازبرداشتن چادری 

 زن داشتن، پيوندی به مردم ساالری دارد؟ 
ی ايی است؟ به جساالر ای مردم نشانه  اروپايیجامه ی به ارمغان آوردن آيا
 پيشرفته برای مردم پيشکش  و شيوه ای انديشيدنديدگاه  اهللا شاه اهللا شاه اهللا شاه اهللا شاهامانامانامانامانه آنک

  اهللا شاه اهللا شاه اهللا شاه اهللا شاهامانامانامانامانيا به جای آنکه ! شکش کرديکند، جامه ای فرنگی به مردم پ
 تا سد ها بياورد، زن را از کشور های اروپايی و ترکيه به افغانستان آموزگاران

  در يا! کيه فرستادزن به آگاهی پيشرفته آشنا گردد، چند تن زن را به تر
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 ساالر مردمهنگام فرار از افغانستان با ماشين پر از زر دررفت، مگر پادشاه 

 .  به انديشه ای مردم و پول مردم است و يا به خويش می انديشدبيشتر
 نمی تواند، شده ساالر مردم که بهره ای زن و مرد را برابر نداند، فرمانرواي

 که برميگزينند،ی خويش برای ساالرازند و  را می سمردممردممردممردمزيرا زن و مرد باهم 
 .آرمان، آرزو و خواست های شان را برآورده سازد

 و نوين ديدگاه من، پديده ای مردم ساالری در سرزمين مان هنوز تازه، از
 ییییکرزکرزکرزکرز دستگاه در تن ترين  ساالر ساالر ساالر ساالرمردممردممردممردم به کسی که خود را .جانيفتاده است

من .  کاری ندارماندازد،زندان می  به را سرنوشتسرنوشتسرنوشتسرنوشتروزنامه ی روزنامه ی روزنامه ی روزنامه ی  و سردبير ميداند
در نوشتار . گزارمتنها به شيوه ای نوشتار پاره ای از فرهيختگان انگشت می 

: نويسندبرای نمونه می . بسياری از نويسندگان مان ناسازگاری نهفته است
ی نيست از ايشان بپرسد، که کس ............ خونخوار حزب ديموکراتيک خلق  خونخوار حزب ديموکراتيک خلق  خونخوار حزب ديموکراتيک خلق  خونخوار حزب ديموکراتيک خلق رژيمرژيمرژيمرژيم
 واژه است، ساالر مردمی ناميد و اگر م ساالر مردم  خونخوار است، پس چرااگر

 نداشته باور ساالری مردمای خونخوار در کنارش چه می کند؟ اگر کسی به 
 ولی. ی گويدم کنار هم بياورد، درست رای مردمساالر وی خودکامگباشد، 

 ی نيکوکاریا داشته باشد و ناآگاهانه دو پديده باور ساالری مردمکسی که به 
 ايشان بهبايستی ! و بدکاری را با هم و همگاه به کار ببرد، به بيراهه رفته است

. دنآي و هيچگاه با هم جور در نمی ندگفت، که اين دو پديده با هم نازسازگار ا
 مردم خونخوار نمي شود و آنکه کسی را به دار بکشد، هيچگاه ساالر مردم
 . نمی تواندشده ساالر

 پنجاهگونه ناپاک به پيش برود، در  تار مان به همين دانش نوشتار و گفاگر
 -ی خلقسال آينده، هرکس به اين گمان می شود، که جنگجويان در برابر 

 پايان ساالری مردمخاستند و به شگوفايی  پا رب ساالر مردمی هاپرچمی 
 !دادند

٣٣ 



 ))))مادرمادرمادرمادر((((روز زن روز زن روز زن روز زن 
وز زن و روز مادر  هر زن مادر نيست، با آن هم من رولیاگرچه هر مادر زن، 

 .را با هم می آميزم، زيرا زن و مادر از بنياد يکی است
مادر و يک بار از روز  هر سال آوازه به دروازه می افتد و بسياری، يک بار از روز

در برگه ی يکم همه تارنما ها، روز نامه ها، . زن سخن ميرانند و می نويسند
درشت نوشته می شود، که روز مادر .. .هفته نامه ها، ماه نامه ها، گاهنامه ها و 

همه ی رسانه های گروهی اين روز ها را می ستايند و ! يا روز زن گرامی باد
ايشان را ارجمند می شمارند . با بيشينه ی از مادر ها و زن ها گفتگو می کنند
در بسياری از خانه ها پس از . و دسته گل های فراوان پيشکش ايشان ميکنند

 ها تازه می شود، نامه ها، رايا نامه ها، نامه گک ها و پيامک يک سال، ديدار
د و از دور بوسه به دست مادر و زن نها ياد ها را از زير آوار فراموشی درمی آور

 ! ها زده می شود
بسياری از نويسندگان و درايندگان پيرامون اين روز ها و به ويژه روز مادر، در 

ند و گزاف می گويند، که مادر راستين را گفتار و نوشتار تا جايی پيش می رو
کنند و جايگاه اش را در از او پديده ی آسمانی درست می . می فراموشند

نماند، از همان مادر پديده ی از بهر آنکه دوزخ شان تهی !   می يابندبهشت
 !زن را می آفرينند و او را دست بسته به دوزخ می سپارند

ده می آفرينند، يکی را زن دوزخی و ديگری را ايشان از يک پديده، دو پدي
از مادر فرشته ی پاکدامن می سازند و بهشت را در . مادر بهشتی نام می نهند

 .می سازند) ناقص العقل(زير پايش می گزارند و از زن پديده ی کوته خرد 
بيشينه ی از نويسندگان و درايندگان در ميدان کنش و هنگام رفتار، خود به 

  ی از خود بيگانه و مادر ستيز دگرگون شده، گام روی گفتار و يک پديده
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نوشتار خويش ميگزارند و از کسی که بهشت در زير پايش است، زن می 
سازند، پاکيزگی و پاکدامنی اش را می ربايند، سنگسارش می کنند و يا با 

و اگر که چنان تندرو نباشند، همه ی ارزش ! گلوله مغزش را می پاشانند
ا زير پا نهاده و او را به يک پديده ی زرخريد، دربند، بی بهره و برده هايش ر

 .دگرگون می سازند
 داريم، که مادر را تا آستانه ی خدايی باال مي برند و دانش آموخته های

 به بسيار سادگی، از او پديده ی به نام زن ولیبهشت را زير پايش مي نهند، 
مادر فرزندان خويش را زن . ردازنددرست می کنند و به بهره جويی اش می پ

ساخته، به خانه زندانی می سازند و مادر فرزندان ديگران را زن ساخته و از 
 که بهره و دانش آموخته های! آن پديده ی خوشگزرانی درست می کنند

 چه گله، عالمه مجلسیعالمه مجلسیعالمه مجلسیعالمه مجلسید، از آخوندی مانند نجايگاه زن و مادر را زير پای کن
، از زبان پيشوايش حيات القلوبحيات القلوبحيات القلوبحيات القلوب در ولیای مادر می بيند، که بهشت را زير پ

زنی را ديدم که از مو های سرش آويزان بود و مغز سرش می زنی را ديدم که از مو های سرش آويزان بود و مغز سرش می زنی را ديدم که از مو های سرش آويزان بود و مغز سرش می زنی را ديدم که از مو های سرش آويزان بود و مغز سرش می : می نويسد
    . . . . جوشيد، چون موی سرش را نمی پوشانيدهجوشيد، چون موی سرش را نمی پوشانيدهجوشيد، چون موی سرش را نمی پوشانيدهجوشيد، چون موی سرش را نمی پوشانيده

زنی را ديدم که او را از زبانش آويخته بودند و آب جوشان دوزخ به گلونش زنی را ديدم که او را از زبانش آويخته بودند و آب جوشان دوزخ به گلونش زنی را ديدم که او را از زبانش آويخته بودند و آب جوشان دوزخ به گلونش زنی را ديدم که او را از زبانش آويخته بودند و آب جوشان دوزخ به گلونش 
    . . . . دادهدادهدادهدادهمی ريختند، چون شوهر خود را آزار می می ريختند، چون شوهر خود را آزار می می ريختند، چون شوهر خود را آزار می می ريختند، چون شوهر خود را آزار می 

چون او بی فرمان چون او بی فرمان چون او بی فرمان چون او بی فرمان ، زنی را ديدم که او را از پاهايش در آتشدان آويخته بودندزنی را ديدم که او را از پاهايش در آتشدان آويخته بودندزنی را ديدم که او را از پاهايش در آتشدان آويخته بودندزنی را ديدم که او را از پاهايش در آتشدان آويخته بودند
    ............شوهر از خانه بيرون می رفته شوهر از خانه بيرون می رفته شوهر از خانه بيرون می رفته شوهر از خانه بيرون می رفته 

زن !  برده ای بی بهره می سازدمادرکه از  رفتار بنيادگرايانچنين است باری، 
می  پايمال ناشديگر بهره اه راستينش را در می يابد و گزمانی جاي) مادر(
امی به سوی گ و دانش آموخته ها بيخ ويران شود بنيادگرايی از که دوش

 .زارندگروشن انديشی ب
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    راز و نياز پير هراتراز و نياز پير هراتراز و نياز پير هراتراز و نياز پير هرات
 
 !ی بخشندها

  آن دردم، که تو درمان آنی،گرفتار
 . آن ستايشم که تو سزای آنیبنده

 من در تو چه دانم؟
 ! دانیتو
 ! آنی، که گفتی که من آنمتو
 .یآن
   

 !اپروردگار
 .ی توانيم که اين کار بی تو، به سر بريمنم
 . زهره ی آن داريم، که از تو به سر بريمنه

 هر گه که پنداريم که رسيديم،
 . سرگردانی شما روا سر بريماز
  

 !خداوندا
 کجا باز يابيم آن روز،

  تو ما را بودی و ما نبوديم،که
 تا باز به آن روز رسيم، 
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 .ميان آتش و دوديم
 به دو گيتی، آن روز يابيم، بر سوديم، اگر

 .ور بود خود را دريابيم، به نبود خود خوشنوديم
  

 !پروردگارا
  آنچه نخواستی، چه آيد؟از
  آن را که نخواندی، کی آيد؟و

 ناکشته را از آب چيست؟
 و نابايسته را پاسخ چيست؟

 تلخ را چه سود، اگر آب خوش در کنار است؟
 . ه بوی گل در کنار است خار را چه سود، از آنکو
  

 !پروردگارا
 .گر زارم، در تو زاريدن خوش است
 .ور نازم، به تو نازيدن خوش است

 شاد بدانم، که بر درگاه تو می زارم،! پروردگارا
 . اميد آنک روزی در ميدان نيکويی، به تو نازمبر

 . بپزيری و من با تو پرزدازممن
 .ندازم نگر در من نگری، و دو گيتی به آب ايک
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 !پروردگارا
 . بادی دميد، از باغ دوستی، دل را سربها کرديمخنک

 ی يافتيم از گنجينه ی دوستی،بوي
  پادشاهی، بر سر جهان فرياد زديم،به

 ی تافت از درخشش راستين،پرتو
 آب و گل کم انگاشتيم،

 . دو گيتی بگزاشتيمو
 . نگه کردی، در آن نگه بسوختيم و بگداختيميک

 !ی نگهیابيافز
 !و اين سوخته را درمان ساز

 !و فرورفته را درياب
 :که
 . ی زده را هم به می دارو و درمان بودم
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    کليله و دمنهکليله و دمنهکليله و دمنهکليله و دمنه
 پيرامون بروزيه ی پزشک

پدرم از لشکريان و : بروزيه که يکی از پزشکان دانشمند پارس بود، می گويد
 . مادرم از خاندان دانشمندان زردشتی بود

 نيکی که پروردگار پاک بر من روا گردانيد، دوستی پدر و مادر و نخستين
مهربانی ايشان بر من بود، چنانکه از برادران و خواهران به من فزونی دادند و 

و چون پا به هفت سالگی گزاشتم، من را . پرورش ويژه ی برايم فراهم آوردند
اد آن آشنا پس از دمی کوتاه که بني. به آموزش دانش پزشکی برانگيختند

شدم، با آرزو و خود خواسته در آموزش آن کوشيدم، تا به آن هنر نامور شدم 
 .و به درمان بيماران آغازيدم

آنگاه خواهش درونی ام را ميان چهار کنش، که تکاپوی مردمان از آن نتواند 
 . دارايی فراوان، خوشگزرانی، ستايش رونده و پاداش جاويدان: گزشت، برگزيدم

ماند که دانش پزشکی نزد همه خردمندان و در همه جای ستوده پوشيده ن
در نسک های پزشکی آورده اند، که پزشک بزرگتر آنست، که از بهر . است

و هرچه بهتر در . درمان بيماران، جايگاه خويش را در آن جهان خوب سازد
رز چنانکه خواست کشاو. بيشتر يابداين جهان بکوشد، در آن جهان رستگاری 

در پراکندن تخم، دانه باشد که روزيی اوست، ولی کاه که خوراک ستوران 
 .است، از آن به دست آيد

روي هم رفته اين پيشه را به خوشبختی به پايان رساندم و هر کجا بيماری 
يافتم، که در او اميد تندرستی بود، درمان او را از بهر رستگاری در آن جهان 

گزشت و گروهی را از همانند های خود، در و چون چندی ب. بر دست گرفتم
و . شکوه و دارايی از خويشتن باال تر ديدم، خواهش درونی ام بر آن گراييد

 با . آرزوی شکوهمندی بر دل چنگ زد و نزديک آمد، که پای از جای بشود
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. . . . ای خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی نمی يابیای خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی نمی يابیای خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی نمی يابیای خواهش درونی، ميان سود و زيان خويش جدايی نمی يابی: خود گفتم
ی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر ی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر ی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر ی در دل جای دهد، که رنج و ناگواری آن بيشتر خردمند چگونه آرزوی چيزخردمند چگونه آرزوی چيزخردمند چگونه آرزوی چيزخردمند چگونه آرزوی چيز

از سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی، آزمندی از سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی، آزمندی از سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی، آزمندی از سود آن باشد؟ و اگر در پايان کار و رفتن به سوی گور بيانديشی، آزمندی 
همچنان پرهيز از شکوه و دارايی اين همچنان پرهيز از شکوه و دارايی اين همچنان پرهيز از شکوه و دارايی اين همچنان پرهيز از شکوه و دارايی اين . . . . و تباهی اين جهان گزرا به سرآيدو تباهی اين جهان گزرا به سرآيدو تباهی اين جهان گزرا به سرآيدو تباهی اين جهان گزرا به سرآيد

از اين انديشه ی از اين انديشه ی از اين انديشه ی از اين انديشه ی . . . . جهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نازندجهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نازندجهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نازندجهان، دوری از مشتی فرومايه است، که به آن می نازند
زر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا راه ترسناک است و زر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا راه ترسناک است و زر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا راه ترسناک است و زر و به پاداش در آن جهان بيانديش، زيرا راه ترسناک است و پرگناه درگپرگناه درگپرگناه درگپرگناه درگ

رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است، ولی همگام رفتن آشکار رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است، ولی همگام رفتن آشکار رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است، ولی همگام رفتن آشکار رهروان ستيزه جو اند، درگزشتن نزديک است، ولی همگام رفتن آشکار 
زنهار تا در ساختن توشه ی روز بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی زنهار تا در ساختن توشه ی روز بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی زنهار تا در ساختن توشه ی روز بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی زنهار تا در ساختن توشه ی روز بازپسين کوتاهی نکنی، که نهاد آدمی . . . . نيستنيستنيستنيست

    . . . . آوندی سست و پر از چيز های در هم آميخته ی گنديده استآوندی سست و پر از چيز های در هم آميخته ی گنديده استآوندی سست و پر از چيز های در هم آميخته ی گنديده استآوندی سست و پر از چيز های در هم آميخته ی گنديده است
مانند مانند مانند مانند . . . . هم ناسازگار و زندگانی به آن ها چون نهادنگاه استهم ناسازگار و زندگانی به آن ها چون نهادنگاه استهم ناسازگار و زندگانی به آن ها چون نهادنگاه استهم ناسازگار و زندگانی به آن ها چون نهادنگاه استچهار پديده ی با چهار پديده ی با چهار پديده ی با چهار پديده ی با 

هرگاه ميخ هرگاه ميخ هرگاه ميخ هرگاه ميخ بت زرين که همه تکه پاره هايش به يک ميخ پيوسته باشد و بت زرين که همه تکه پاره هايش به يک ميخ پيوسته باشد و بت زرين که همه تکه پاره هايش به يک ميخ پيوسته باشد و بت زرين که همه تکه پاره هايش به يک ميخ پيوسته باشد و 
و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم و چون زندگانی از بدن برآيد، آدمی از هم . . . . بيرون کشی، بت از هم بپاشدبيرون کشی، بت از هم بپاشدبيرون کشی، بت از هم بپاشدبيرون کشی، بت از هم بپاشد

    ....بپاشدبپاشدبپاشدبپاشد
باش، که باش، که باش، که باش، که به ياری برادران و دوستان هم مناز و به همنشينی ايشان آزمند مبه ياری برادران و دوستان هم مناز و به همنشينی ايشان آزمند مبه ياری برادران و دوستان هم مناز و به همنشينی ايشان آزمند مبه ياری برادران و دوستان هم مناز و به همنشينی ايشان آزمند م

شادمانی آن از شيون کوتاه تر و اندوه بر شادی افزون است، با اين همه، درد شادمانی آن از شيون کوتاه تر و اندوه بر شادی افزون است، با اين همه، درد شادمانی آن از شيون کوتاه تر و اندوه بر شادی افزون است، با اين همه، درد شادمانی آن از شيون کوتاه تر و اندوه بر شادی افزون است، با اين همه، درد 
و نيز شايد بود که برای آسودگی خانواده و و نيز شايد بود که برای آسودگی خانواده و و نيز شايد بود که برای آسودگی خانواده و و نيز شايد بود که برای آسودگی خانواده و . . . . جدايی در هنگام رفتن فزون ترجدايی در هنگام رفتن فزون ترجدايی در هنگام رفتن فزون ترجدايی در هنگام رفتن فزون تر

فرزندان و سر و سامان دادن زندگی ايشان، به ِگردآوردن دارايی نياز افتد و فرزندان و سر و سامان دادن زندگی ايشان، به ِگردآوردن دارايی نياز افتد و فرزندان و سر و سامان دادن زندگی ايشان، به ِگردآوردن دارايی نياز افتد و فرزندان و سر و سامان دادن زندگی ايشان، به ِگردآوردن دارايی نياز افتد و 
ند پاشيدن شيره ی گل بر ند پاشيدن شيره ی گل بر ند پاشيدن شيره ی گل بر ند پاشيدن شيره ی گل بر سرشت خويش را سربهای آن کند، درست مانسرشت خويش را سربهای آن کند، درست مانسرشت خويش را سربهای آن کند، درست مانسرشت خويش را سربهای آن کند، درست مان

    . . . . آتش، که بوی آن به ديگران رسد و مايه آن بسوزدآتش، که بوی آن به ديگران رسد و مايه آن بسوزدآتش، که بوی آن به ديگران رسد و مايه آن بسوزدآتش، که بوی آن به ديگران رسد و مايه آن بسوزد
درست و شايسته آن است که بيماران را درمان بخشی و پروای نداشته باشی درست و شايسته آن است که بيماران را درمان بخشی و پروای نداشته باشی درست و شايسته آن است که بيماران را درمان بخشی و پروای نداشته باشی درست و شايسته آن است که بيماران را درمان بخشی و پروای نداشته باشی 

ولی به آن نگر که اگر بتوانی کسی را از ولی به آن نگر که اگر بتوانی کسی را از ولی به آن نگر که اگر بتوانی کسی را از ولی به آن نگر که اگر بتوانی کسی را از . . . . که مردمان ارزش پزشک ندانندکه مردمان ارزش پزشک ندانندکه مردمان ارزش پزشک ندانندکه مردمان ارزش پزشک ندانند
از آب و نان و از آب و نان و از آب و نان و از آب و نان و آنجا که جهانی آنجا که جهانی آنجا که جهانی آنجا که جهانی     ....چنگال سختی رها سازی، گناهان بخشيده شودچنگال سختی رها سازی، گناهان بخشيده شودچنگال سختی رها سازی، گناهان بخشيده شودچنگال سختی رها سازی، گناهان بخشيده شود

همسر و فرزند بی بهره است، به فرنود های ديرينه و درد های کشنده دچار همسر و فرزند بی بهره است، به فرنود های ديرينه و درد های کشنده دچار همسر و فرزند بی بهره است، به فرنود های ديرينه و درد های کشنده دچار همسر و فرزند بی بهره است، به فرنود های ديرينه و درد های کشنده دچار 
گشته اند، اگر در درمان ايشان کوشش شود و در تندرستی ايشان درنگ گشته اند، اگر در درمان ايشان کوشش شود و در تندرستی ايشان درنگ گشته اند، اگر در درمان ايشان کوشش شود و در تندرستی ايشان درنگ گشته اند، اگر در درمان ايشان کوشش شود و در تندرستی ايشان درنگ 

    ............شود، اندازه ی نيکی و پاداش آن را کی توان  شناخت؟ شود، اندازه ی نيکی و پاداش آن را کی توان  شناخت؟ شود، اندازه ی نيکی و پاداش آن را کی توان  شناخت؟ شود، اندازه ی نيکی و پاداش آن را کی توان  شناخت؟ 
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 سعدی شيرازیسعدی شيرازیسعدی شيرازیسعدی شيرازی
    داستان پنجمداستان پنجمداستان پنجمداستان پنجم

ديدم، که خرد و زيرکی و ) نام کسی(ای اغلمش  زاده ای بر در سرسرهنگ
 خُردی، نشانه های زماندانش و تيز هوشی بيش از اندازه داشت و هم از 

 ی سرش ز هوشمندیباال               :بزرگی در پيشانی اش پيدا بود
 ی تافت ستاره ی بلندیم

ی خوش و سرشتی نيک داشت و دانايان روی، پادشاه آن را پسنديد، چون بار
 بزرگی به خرد است، نه به وانگری به هنر است، نه به دارايی، تو: گفته اند

 را گنهکار شمردند و در کشتن او اونزديکان بر جايگاه اش رشک بردند،  .سال
    ....دشمن چه زند چو مهربان باشد دوستدشمن چه زند چو مهربان باشد دوستدشمن چه زند چو مهربان باشد دوستدشمن چه زند چو مهربان باشد دوست. کوشش بی سود نمودند

  پرسيد که انگيزه ی دشمنی اينان بر تو چيست؟ پادشاه
ی همگنان را خوشنود ساختم، ولی توانايد خداوندی و در سايه ی دا: گفت

 و بخت من و داد تخترشکبر خوشنود نمی شود، مگر به از دست دادن 
 .خداوندی

 ه رنج در استبکنم کو ز خود را چ بررشک –  آنکه نيازارم اندرون کسیتوانم
  تا برهی ای رشکين کاين رنجيستبمير

  سختی آن  جز به مرگ نتوان رستازکه  
 شور بختان به  آرزو  خواهند

  را ربود روزی و فرخوشگالن
 گر نبيند به روز شبپره چشم

  ی آفتاب را چه گناهچشمه
  خواهی هزار چشم چنانراست

 کور  بهتر  که    آفتاب   سياه
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 هنر آشپزیهنر آشپزیهنر آشپزیهنر آشپزی
    سوهان هراتسوهان هراتسوهان هراتسوهان هرات

 
ه  خسته، پسته، جوز يا بادام ميدبرای پختن سوهان به شکر، آرد و روغن با

 .شده  نياز داريد
به اندازه ... شکر و آرد برابر، روغن به اندازه ای که شکر را زير بگيرد، پسته يا 

 .نياز
يک پيمانه شکر در روغن سرخ شده بياندازيد، خوب هم بزنيد تا گندمگون 

با گرمای کم، پيمانه آرد و بادام ميده شده را در آن بيافزاييد و خوب . شود
. را روی تخته ی چرب شده بريزيد و با وردنه هموار کنيدسپس آن . هم بزنيد

 .چربی سوهان را با دستمال کاغزی پاک کنيدهنگامی سرد شد، 
 !نوش جان
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    هزار و يک شبهزار و يک شبهزار و يک شبهزار و يک شب

    داستان محمودداستان محمودداستان محمودداستان محمود
 

 به او سخت  وروزی نگارگری در خانه ی يکی از دوستانش فرتور بانوی را ديد
را در نيابد، از پای   بانو آن تا جايگاه زيستر بر آن شد،گارگن. دل باخت
 . دري هيچ آرام نگننشيند و

دوستش گفت، که اين فرتور يکی از خواننده های نامدار نخست وزير 
بزودی بی آسايش و آرامش به سوی محمود نگارگر . هندوستان است

 به پرس به مزدبها گرفت واز داروفروش  خانه یمحمود . هندوستان ره گشود
 . و جو پرداخت

شهر و  ی ناآرامی های پادشاه به دنبال جادوگران،گرد  پيازوفروش دار
 محمود نگارگر از ال به الی سخنان. بردگان وزير سخن به زبان آورد

 به برنامه ريزی او.  يکی از بردگان وزير استبا دلر آندريافت کهداروفروش 
 .آغازيد

محمود با . زيدمحمود در يکی از شب ها با همه ی افزار دزدی به کاخ وزير خ
به درون کاخ که از روی بام هموار .  راه را به سادگی يافتکار گرفتن ريسمان

ی محمود به سو. روشن بود چشمش به خانه ی افتاد که در آن چراغ ،خزيد
 در درون خانه دختری ديد که مانند .  رفت و در يکی از خانه ها اندرون شدآن
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  زر وسيمز دندان فيل ساخته و با د و روی تختی که اورشيد می درخشخ

 . ، خواب استاراسته شده
او با نزديک شدن به . گردا گرد تخت با چراغ های پرتو افشان آراسته شده بود

دست رد و شمشيرش را درآو محمود.  استبادلرآن  دريافت که او ،دختر
ر با شمشير درا  بيگانه ی  وبيدار شد دخترهنگامی  . کردزخماندکی   رادختر

زاری و به  آن مرد دزد است، ه بود، گمان کرد که دختر. ترسيدکنارش ديد،
دختر گنجينه ی زيورش را برای مرد پيشکش .  که او را نکشدافتادخواهش 

 . محمود گنجينه را برداشت و به زودی از کاخ گريخت. کرد
، گنجينه را در زير يک روز پس از آن محمود جامه ی پشمينه بر تن کرد

محمود به پادشاه . ن پنهان کرد و نزد پادشاه هندوستان رفتپوستي
ای توانمند ترين پادشاه جهان، من پشمينه پوشی از «: هندوستان گفت

به سوی آوازه ای پرهيزکاری و پاکدامنی ات من را واداشت، تا . خراسان زمينم
 خرگاه پهن ات شايستهپايتخت باشکوه ات ره بگشايم و زير چتر فرمان روايی 

هنگامی که به دروازه ای شهر رسيدم، در را بسته يافتم، ناگزير شب را . کنم
روی زمين دراز کشيدم که بخوابم، ناگهان چشمم . در بيرون از شهر گزراندم

به چهار بانو افتاد، يکی از ايشان روی کفتار سوار بود، دومی روی گوسپند 
هارمی روی سگ سياهی سواری می کرد و چشاخدار نشسته بود، سومی 

يکی از ايشان به . اندر  جادوگبه زودی دريافتم که ايشان. دنشسته بو پلنگی
دم روباه  نزديکم آمد، با لگد بر من کوبيد و دم روباه را بر من ماليد، درد مالش

  هم چنان که نام پروردگار بزرگ را به زبان می آوردم، با کارد. توان فرسا بود
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م گريز اين گنجينه گااو در هن. سپس من را رها کرددست بانو را زخم کردم، 
هيچ ارزشی ندارد، زيرا من از همه خوشی برای من اين گنجينه . را واگزاشت

  ».های جهان بيزارم
پس از اين گفته ها، محمود گنجينه را به پادشاه سپرد و راهش را گرفت و 

ش از آن گنجينه پادشاه به زودی گنجينه را شناخت، زيرا او چند روز پي. رفت
را به وزيرش پيشکش کرده بود و وزير آن را به برده ای دوست داشتنی اش 

 .داده بود
هنگامی پادشاه زخم روی دست برده . پادشاه فرمود تا برده را به کاخ بياورند

برده به نام  .، آسوده دل شد که گفتار پشمينه پوش درست استرا ديد
و . ی ای که راه گريز نداشت، زندانی شدجادوگر داد باخته شد و به زيرزمين

محمود با . خود را به آن جا رساندشنيد، از پيروزی نيرنگش چون محمود 
نگهبانان با محمود .  را از زندان درآوردبادلرآن نيرنگ، فريب و پول دادن، 

 . ين هندوستان بگريزديمان بستند که او بايد با برده از سرزمپ
ای پادشاه، پزشک چه بدی برايم روا «: گفت يد،هنگامی وزير داستان را شن

 پندم را از روی دوستی بشنو، اگر راست نگويم، داشت که به خونش تشنه ام؟
آن چه «:  پادشاه پرسيد».بر من هم مانند وزيری بادا که بدخواه پادشاه بود

 »گونه بود؟
 »...«: وزير گفت
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    های پارسیهای پارسیهای پارسیهای پارسیواژه واژه واژه واژه 
 

 :زبان پارسی پويازبان پارسی پويازبان پارسی پويازبان پارسی پويااز 
 

 :ندار همه پارسی يواژگان ز
 / خرد و هوش =  هوشنگ/ با يز ،)شنگق( = شنگخ/ گلوله تفنگ = فشنگ
 چاک )چاقو(= چاکو  / بشادا شوخ و = شنگ /  نادان، دزد و راه زن =مشنگ

 کننده، کارد
 

 :انهانهانهانهگگگگييييبببب    ه هایه هایه هایه هایژژژژپارسی واپارسی واپارسی واپارسی وابرابر برابر برابر برابر از 
 

 .:فته و دوباره به خورد ما داده انعرب ها گر پاره ای از واژه های پارسی كه

 ازخارسن / خونگر خنجر از پارسی / خندق از پارسی كهن ، كندك/ بندر
ـَوز/  فنجان از پارسی پنگان/ خاراسنگ   از حانجـ / گرد،جوز از پارسی گ

ـُناه ـُند / پارسی گ  ،لعل از پارسی الله / سی گنجكنز از پار  /جـُند از پارسی گ
ـُنداگ / درخشان سر تاج از پارسی  / سراج از پارسی چراغ / قنداق از پارسی گ

از طاس  / ، ترز روشاز پارسی ترازوطرز  / كمان ،طاق از پارسی تاغ / تاژ
  فنجان،كاسه ،پارسی تاس
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