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  از همينجا بخوانيد 
 

انگيز محشر فريادرس همشهري ما باد، كهدريغ الهي در عرصات هول رحمت بي
نام نازنينش غالمعلي بود، و. ي بيان حافظ ي آشنايي من بود با شيوه نخستين واسطه

بخش واليت ما با برد، مردم لقب دستي به عيش مستي پناه ميچون در عين تنگ
.بودند  هاي شهر مشخص كرده او را از ديگر غالمعلي» عرقي«افزودن صفت 

ايد، جماعتي اخم اعتراض بر ايد و دو دسته شده جا جبهه گرفته بينم كه از همين مي
اي پرسيد چه رابطه مي ي چه نسبت خاك را با عالم پاك، ايد و با زمزمه پيشاني نشانده

الغيب حافظ شيرازي، و گروهي با توسل ي سيرجاني با لسان خواره بين غالمعلي عرق
ايد كه البد از بركت ي لب نشانده به اذا كانَ الغراب دليلَ قومٍ، چينِ تمسخر بر گوشه

.يا شناسان وطن به مقامي رسيده صالحيت بوده كه تو هم در ميان حافظ همين معلمِ با
اما اگر قرار باشد مثل بعض محاكم روزگار ما بدين سرعت حكم صادر كنيد و جاي

جا كتاب را ببنديد و نه تجديدنظر و استينافي هم باقي نگذاريد، بهتر آنكه از همين
كردني در بساط اما اگر وقت تلف. خون خودتان را كثيف كنيد و نه اجر مرا ضايع

  :يحم عنايت فرماييداست به توض  عمرتان باقي مانده

تصوير ثابتي كه از غالمعلي مرحوم به بركت عهد صغر چون نقشِ حجر در ذهن من
نشسته، عبارت است از هيكل درشت بلندي، پوشيده در پيراهني چركين و شلواري
هزار وصله، با شواليي بر دوش افكنده، و بر فراز اين مجموعه، صورتي لگدكوب آبله،

ي الكل و كبد، و كرده حاكي از رابطه هايي پف كودكي؛ و گونهيادگار نازنين عهد 
چاك و بست كه همراه بوي گرفته و لباني سياه و مويي سفيد و دهاني بي چشماني خون

ي بازار ها را در فضاي سرپوشيده ترين نفرين ها و غليظ ترين ناسزا تند عرق ركيك
  .پراكند مي واليت
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سيدي كه دستي در: مزد بسيار بودندطب و سخنورانِ بيمخادر بازار شهر ما ناطقانِ بي
كرد و دست ديگر را به سبك مرحوم هيتلر محاذي گوشش شال سبز دورِ كمرش مي

حركات فرستاد، درويش چابك ي صحراي كربال لعنت مي آورد و به ظَلَمه مي
حق يا ولي«گفت و با ترجيع  الغراندامي كه مناسب هر منظره و هر رهگذر شعري مي

ي بدصدايي كه مشك كرد؛ سقاي نكره هر بيت شعر را از بيت ديگر جدا مي» يا موال
يك بار  اش هر دقيقه »بنوش به ياد حسين«آب بر دوش و جام برنجين بر كف، فرياد 

گردي كه ضمن كاسبي از تمرين فروش دوره پاچه شكست، كله داران را مي چرت مغازه
هاي اما شعار. و امثال اين جماعت پر سر و صداباغي هم غافل نبود،  آواز كوچه

  .از لوني ديگر بود -به قول اهل ادب–غالمعلي عرقي 

 شد و با شعار ي بازار پيدايش مي يعقل از دهنه مرد، حدود ساعت ده صبح، مست ال
اش ، كار هر روزه»خان كرّوني كه مرا به خاك سياه نشاندي خدا لعنتت كند ميز محمد«

نشاند، و مرا ي بازار مي ي كسبه كرد و لبخند تلخ تأييد و تأسف بر چهره را شروع مي
ميز محمدخان كرّوني كيست؟ چرا: انداخت كه در عالم كودكي به جان پدر مي

كند؟ و پدر دهد؟ چرا نفرينش مي فرستد، چرا به او فحش مي غالمعلي به او لعنت مي
»گويد مسته، پرت و پال مي  مردكه«كم و گاهي با ح» دانم نمي«كوشيد با يك  هر بار مي

  .شد مرا ساكت كند؛ و البته كه موفق نمي

اي كه از الي لبانِ ذره دردسرتان ندهم، مدتي طول كشيد اما باالخره با اطالعات ذره
اين غالمعلي عرقي امروزه،: ممسك اين و آن جمع كرده بودم بدين نتيجه رسيدم كه

خاني بوده است، با امالك الم خودش حاجي غالمعليروزگاري روزگاري داشته و در ع
شمار، و آن ميرزا محمدخان كرّوني كه حاال فراوان و درآمد سرشار و خدم و حشمِ بي

خيزد، و پايش برمي  خورد، و رييس نظميه پيش كيابيايي دارد و با خان حاكم پلو مي
ها پيش با تمهيد ي شهر است، سال كاره نشيند، و همه رييس عدليه پشت منقلش مي

آورد، مقدماتي و مساعدت مقاماتي دار و ندار اين غالمعلي را از چنگش بيرون مي
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برد، دختر كند، زنش را به كلفتي ميكند، اموالش را مصادره ميامالكش را تصرف مي
اش يك داغ طلبانه هاي حق نامه گيرد، و در جواب شكايت نازنينش را به صيغه مي

باالي محجوري هم گذارد و يك حكم بلند ون بر پيشاني سرنوشتش ميناپذيرِ جن عالج
ها در جستجوي رسيده كه دستش به جايي بند نبوده سال مرد ستم... دهد به دستش مي
شود، و سرانجام چون از دستگاه عريض و طويل ي كرمان و تهران مي عدالت آواره

كشد و با دست از آوارگي ميگرفتن آخرين دينارش،  بيند، با پايان قضا معجزي نمي
تا ذلّ غريبي آزمودن و در اوج –بهتر سگ شهر خويش بودن : گردد كه واليت باز مي

ي خورد تا شايسته خورد و مي خزد و مي مي» عرق«ناكامي و نوميدي، از بد حادثه به پناه 
و اينك چند سالي است كه با صدقات اين و آن زهري. شود» عرقي«لقب پرطمطراق 

ي شيطاني الكل در عروق و شرايينش دويد، ريزد و چون نشأه چاك مي ه جگر چاكب
آلودي كه نثار هاي فحش افتد و با نفرين زند و در بازار واليت راه مي سودا به سرش مي
ي گشايد، و هر چند روز يكبار به اشاره هاي دلش را مي كند، عقده خصم ستمگر مي

برندش، منتها چه فايده؟ مرد رندش و به نظميه ميگي مي  ها ميرزا محمدخان پاسبان
.معتاد عقل و مال باخته، نه مالي دارد كه ديوان برد و نه ايماني كه شيطان

.ي غالمعلي عرقي و سرنوشت شومش ي من درباره ي پراكنده ها بود مجموعه اين
ند، به قولدو هاي محل را ديدم كه مي آمدم، بچه تا يك روز عصر كه از راه مدرسه مي

انبوه خاليق، مثل شكارِ. ي دمِ بازار مرحوم مال ما هم دويديم، تا رسيديم به فلكه
بودند، و در وسط دايره چند آجان با دنگ و فنگشان ايستاده، و  جرگه، دايره زده

پيش پاي آنان غالمعلي نازنين مست مست رو بر خاك و پشت بر افالك خوابيده بود،
استخوان اما كاري بر پيكر درشت فت سطبر بازويي مشغول شالقكل و مأمور گردن

.ي توهين به اشخاص محترم ي او بود، به مجازات گناه اليبته كبيره تكيده
كه از مزاياي بر–جوي سيرجان  پرست و عدالت مراسم عدالت اجرا شد و مردم حق

كردند، و تماشايي -بردند لبِ گود نشستن و فرياد لنگش كن سر دادن لذتي مي
هوش گشت و از شعار دادن تأسفي خوردند كه محكوم در پنجاه و سومين ضربه بي

اي فرا رفتند، و پيكر ماند؛ سرانجام ناراضي از تماشاي ناقص هر يك از گوشه باز
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.للناظرين ي او را بر خاك رهگذر باقي گذاشتند، عبرةًكوفته درهم
معمول در پستوي دكان پدر به نوشتنبامداد روز بعد كه جمعه بود، و من مطابق 

هوش. ي هفته مشغول بودم، باز صداي غالمعلي به گوشم رسيد افتاده هاي عقب مشق
ناچار نشستم و محروم از حظ. تماشا به سرم زد، اما نهيب پدر مانع حركت شد

هايم جمع كردم تا در آشوبِ بازار شعارهاي غالمعلي ي نيرويم را در گوش بصَر، همه
  .را گُم نكنم

ات مثل الهي زن و بچه«: تر از هميشه مشغول شعار دادن بود غالمعلي با لحني مستانه
، الهي هر چه از من خوردي آزارِ آتشك!ي من بشوند ميزمحمدخان كرّوني زن و بچه

باره لحنش ، كه يك»...ات بيفتد ميز محمدخان كرّوني، الهي بشود و به جان دردانه
»الهي«دنبال  اش آهنگ ضربي به خود گرفت و به خستهعوض شد و صداي 

من برم قربون چشمات، عزيزم... «اش، اين عبارت به گوشم خورد كه  آمده برلب
ي ، و همراه آن شليك خنده»...اهللا اهللا، اهلي من بشم قربون گوشات، عزيزم بارك بارك

يب پدر، قلم و كاغذپروا از نه هاي و رهگذران چنان در فضا پيچيد كه من بي مشتري
:خواند زد، مي رقصيد و بشكن مي غالمعلي در حالي كه مي. رها كردم و به تماشا دويدم

»...اهللا الهي خير نبيني مشتي قنبر، الهي من بشم قربون دمبت، عزيزم بارك«
ي مشدي حسين آجان خواند، و مردم در حالي كه نگاه تمسخرشان را بر چهره او مي

كردند و بعضي او را همراهي مي» اهللا عزيزم بارك«عضي با تكرار ترجيع دوخته بودند، ب
از آن. »خواند، چكارش داري؟ دارد تصنيف مي«هم دور پاسبان را گرفته بودند كه 

پس راه فراري براي غالمعلي پيدا شده بود، كارش را با فحش و نفرين به ميرزا
زد شد مي ي آجاني پيدا مي روكلهكه س كرد و به محض اين محمدخان كرّوني شروع مي

خبر كساني كه مثل اسيران غار افالطون از ماجراي شالق و حضور پاسبان بي. زير آواز
كساني كه اهل اصطالح بودند،. انداختند كه يارو مست است اي باال مي بودند، شانه
ش راكردند و پيام كن را مطابق نيت خواننده تفسير مي هاي رنگي ردگُم همان تصنيف

  .گرفتند مي
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ها بود كه من هر صبح مجبور بودم محروم از شكر خواب صبوح، با طنينسال  در همين
اي از اكبر برخيزم و همراه پدر نماز بگزارم و در تعقيباتش پس از قرائت صفحه اهللا

نصير طوسي، حكايتي از بوستان و غزلي از حافظ هم قرآن و دوازده امام خواجه
روزي كه پدر غزلي حافظ را در حد. هاي روز پيشين را تحويل دهم هبخوانم، و خواند

زده از گسيختگي مضمون غزل و بريدگي ارتباط ابيات، كرد، حيرت فهم من معني مي
علتش را از او پرسيدم و او به شرح مفصلي پرداخت از اوضاع عهد حافظ و غوغاي

ساله اي ده با ذهن بسيط پسربچه عوام و اغراض خواص، و مباحثي از اين قبيل كه مطلقاً
خواني  شدن از سؤالم بودم كه ناگهان به ياد تصنيف در حال پشيمان. سازگاري نداشت

نكند خواجه: رو به پدر كردم كه. غالمعلي عرقي افتادم و ترسش از پاسبان و شالق
ي آجاني پيدا حافظ هم مثل غالمعلي عرقي خودمان بوده است و هر وقت سروكله

  زده زير آواز؟ شده، مي مي

»كار پاكان را قياس از خود مگير«و گويا در همان بامداد و همان جلسه بود كه با بيت 
كلي جر و بحث با پدر كردم كه» گر چه باشد در نوشتن شير شير«آشنا شدم، و بر سر 

ي ياء مجهول افتم در مقوله و اكنون كه به ياد توضيحات پيرمرد مي» در نوشتن؟«چرا 
كوشيد كرد و مي كنم كه چرا مرد رعايت سن و فهم مرا نمي و معروف، حيرت مي

اش را در و نه نمونه  اي داشت مطلبي را حاليم كند كه نه در لهجه و تلفظ ما سابقه
  .ي ديگران شنيده بوديم محاوره

باري، اگر چه تفاوت شير و شير را نفهميدم، اما با تجسم وضعِ غالمعلي چنان تصويري
از حافظ در ذهنم نشست كه شديداً با رند شيرازي احساس همدردي كردم و دلم به

    *.روزگارش سوخت

پي بردم.   *ي آشنايي من بود با زبان عهد اختناق و حكومت چماق اين نخستين پلّه 
كه در ديار جباران و حكومت خون و وحشت، مردم زباني خاصِ خود دارند؛ زبانِ چند

بو مزيت فهم اين زبان هم منحصراً نصي. پهلوي لبريز از ايهام و پيچيده در ابهامي



 در آستين مرقع

6 
 

تر جان اند و به عبارت روشنمردمي است كه در چونين حال و هوايي زندگي كرده
درست است كه مردم عهد استبداد. اند اند و خاموش نشسته اند و خونِ دل خورده كنده

بودن و از حقوق هاي انسان هاي بسياري محرومند، و قبل از همه از نعمت از نعمت
هايي هم نصيبشان ها، نعمت بل اين محروميتمند شدن؛ اما در مقا انساني بهره

تربيتي كه هاي وحشي و بي ملت. است كه در چشمِ مردمِ آزاد جهان مجهول است افتاده
اند هرچه در اند و عادت كرده در اين دنياي ولنگ و واز بدون سرور و صاحب رها شده

ه هر نحوي كهي كاالنعام بل هم اضلّ ب گذرد بر زبان آرند و به شيوه دلشان مي
خواهند زندگي كنند و هر غلطي كه هوس كردند مرتكب شوند، از بسياري مي

چه مصيبتي از اين باالتر كه. ها گرفتار ها محرومند و به بسياري مصيبت نعمت
بعدي فكر كند؟ اگر گفتند هوا گرم است، باورش نگر باشد و يك آدميزاده سطحي

هوا خوب است اطمينان كند و بدون چتر و بارانيبشود و لباسش را كم كند، اگر شنيد 
ها چندان مزيتي بر ادبي است، اما اين قبيل به اصطالح انسان بي. قدم به كوچه بگذارد

ي حيوانند، رها از هر قيد و بندي، و ها ندارند، اصالً راستش را بخواهيد از مقوله حيوان
چم باور با زندگي بي دلِ خوش ساده در مقابل اين جماعت. اي خبر از هر ايما و اشاره بي

ي زيباي زندگي، و از اند با هزار و يك جلوه و خمشان، رعاياي قلمروِ اختناق صف زده
و با چشم بصيرتي كه. گيرد ي تيزي كه بوي مطلب را در هوا مي همه باالتر با شامه
اصلي را از هاي حساسي كه صداي و با آنتن. يابد هاي ابرو را درمي وراي ابرو، اشارت

ها را اي كه خطرناكترين پيام ي هنرمندانه كشد، و با سليقه دل امواج پارازيت بيرون مي
رساند؛ و اين خود كم مزيتي دست اهلش مي چپاند و به در الي مطالب متفرقه مي

  . نيست
اگر قبول داريد كه درك هر هنري با احساس لذتي همراه است، ناچار از قبول اين

ظاهر ي به گرفته هستيد كه زندگي محكومان استبداد در ديار خفقان واقعيت نيز
شدن نصيبتان افتاده باشد، اگر سعادت زنداني. هاست نامطبوعشان لبريز از لذت

در و پيكر ي زندانيان چه لذايذ و نعماتي وجود دارد كه در فضاي بي دانيد در حلقه مي
جاي توتون در  برگ درخت را بهخارج محال است تصورش هم به ذهنتان بگذرد مثالً
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ها را نوازش دادن، مثالً بعد ازكاغذ روزنامه پيچيدن و با دود سرشارش ريه
گاه، نگاه غضب را بر زمين دوختن و بغض در گلو پيچيده برگرداندن رفيقي از شكنجه

ي لذات ترسم اگر به توصيف همه مي... را به صورت نفريني زير لبي تركاندن، مثالً
  .پردازم دلتان هوايي شودب

شناسي ي آن لذات است درك قوي و حدت ذهني خداداد و طبع اشارت و از جمله
باور نداريد؟ همين موش و. ياب كه بسياري از خاليق از نعمت داشتنش محرومند نكته
ترين ابيات به ترين عبارات و لطيف ي عبيد زاكاني را برداريد و در قالب فصيح گربه
دست دانشجويان و استادان آن اش كنيد و بدهيدش به سوئدي ترجمه -ثالًم–زبانِ 
ي قشنگي است، ي كودكانه عجب قصه«حداكثر دركشان اين خواهد بود كه . ديار
  .؛ همين و بس»اندازد ها را به خنده مي بچه

هك ايد يا نه؟ به فرض اين هاي اروپايي خوانده ي اشعار حافظ را در زبان دانم ترجمه نمي
ي حافظ را نخوانده باشيد، گربيان يكي از اين استادان فرنگي را بگيريد كه ترجمه

.گويد؟ از او بپرسيد كه حافظ چه مي. خوانده باشد و با حال و هواي ديار ما آشنا نباشد
اند يعني خاطرتان جمع باشد، همان جوابي را خواهيد شنيد كه جناب كسروي داده

، يا جوابي در رديف كشفيات»خوار خوانِ شاهان است زهشاعر كالش و گدايي كه ري«
فرخ، يعني شناس جناب آقاي همايون ي البته باسواد و البته حافظ درخشان پژوهنده

ي گوشه شجاع است و خال سياه ي فكر و ذكرش وصف شمايل شاه شاعري كه همه«
  .همين و بس» لبش

ها فرنگ رباعياتش را بار ذوقان ترش سرنوشت خيام است، كه صاحب ي روشن نمونه
ها به ترين تصوير اند و همراه سكسي ها آراسته اند و به زيباترين چاپ ترجمه كرده

اند از اند، و به بركت فهم درست خود، نقش عجيبي آفريده ِ هموطنانشان داده خورد
ي سحر تا بوق سگ مشغول خوردن شراب است و به الخمري كه از كلّه هيپي پير دائم«
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  .»كشيدن كباب نيش

درازدستي اين«مثالً –دهم براي ترجمه و تفهيم يك مصراع حافظ  به شما قول مي
ها كلمه ها وقت و هزار اهللا مجبور باشيد ساعت به خوارج خذلهم -»آستينان بين كوته

ناشناستان چيزي دستگيرش نشود؛ در تلف كنيد و باالخره هم، طرف كُندذهنِ كنايه
هيچ زحمت و ي ميدان و سرِ گذر در بعضي اقاليم عالم بي اي گوشهه عوض عمله و بقال

كنند كه در شرح و تفسيرش هم يك سينه تنها منظور حافظ را درك مي تالشي نه
  .دهند سخن تحويلتان مي

يكي از–ي واليت را بگيريد  هاي هشت نُه ساله جلوِ يكي از بچه  همين فردا توي كوچه
با عبارات مطنطن كليله مأنوس است و نه معني ايهامهايي كه نه گوشش  همين بچه

آري در مقابل -فهمد و نه با تمثيالت عبيد و توصيفات ايرج آشناست حافظي را مي
اي بايستيد و اين بيت بظاهر مبتذل مرحوم نسيم بسته گوش   و جوان چشم  همچو نو

و» ربه شاخت نزنهنسيم شمال آسته بيا آسته برو كه گ«: شمال را برايش بخوانيد كه
وطن از كودك هم. العملش را تماشا كنيد، و هوش سرشار و درك تندش را عكس

بركت حال و هواي ديارش، پيام شما را گرفته و منظورتان را فهميده است، و حال
مگر گربه شاخ«شود كه  بارش مدعي مي ي بالهت كه فالن دانشمند فرنگي با قيافه آن

  .»دارد؟
در زير. رژيم استبداد و اختناق -انتهاي البته بي–هاي  ي از نعمتا اين است گوشه

كنند ها شاعران و نويسندگان يا در هنر معجزه مي ي اين نوع حكومت پايه ي بلند سايه
جويند و ي اطناب توسل مي بارند، يا به شيوه و با يك ايما يك سينه سخن بر فرقتان مي
ها پيچند و الي انبوه كپسول ز و فكاهه ميداروي تلخ حقايق را در لعاب شيرين طن

رسد، كنند، بدين اميد كه به دست مستحقش خواهد رسيد؛ و قطعاً هم مي رهايش مي
باور نداريد؟ از. شود تر مي ها بيش آلود شبانگاهي قدرت گيرنده كه در ظلمات ابر

  .ي اطاقتان بپرسيد راديوي گوشه



 در آستين مرقع

9 
 

كه اطناب عيب مختصري هم دارد، و آن اينالبته اين سبك بيان و توسل به ايجاز و
كند و انبان اگرها و اماهايشان را نشسته را دراز مي ساحل زبان تعنّت شنعت زنان بر

و چراهاي زير لبي اوج  ي چون بخشد و زمزمه گشايد و بازار نقاديشان را رونق مي مي
 .زند مسكين مگس گيرد، وز تحسر دست بر سر مي مي

ي كه گفتم شايد تصور فرماييد چه آسان است در عهد استبداد نوشتن وبا اين مقدمات
كه ها با عالئم و اشاراتي بيان مطلب كردن، و حال آن به اعتماد حساسيت گيرنده

، قلم بر كاغذ راندن و پيامي ي وحشت و اختناق در سلطه. است  خالف اين واقعيت به
–نازكي طبع . ت و هم خطرناكگرچه ناقص به گوش خاليق رساندن، هم دشوار اس

زند مي. كند را هم تحمل نمي  ي آهسته حدي است كه ناله رژيم استبداد به -البته لطيف
در حكومت وحشت، حساسيت. بزن و شعار بده گويد بخند و بشكن كوبد و مي و مي

مگر ماجراي بخشيدن خان و غضب. مأمورانِ معذور بمراتب بيش از بت اعظم است
آوردن را؟ ايد و داستان تكراري سر بجاي كاله ان را نشنيدهخ شيخعلي

هاي غيرالزم و هاي رژيم اختناق، سوءظن مفرط است و بگير و ببند  از خاصيت
در نظر حكومت استبدادي قلمزنان از دو مقوله خارج نيستند يا مداحان و. خيز زيان
يا دشمنان خطرناكگويانِ چشم بر حكم و گوش بر فرمانند،  گران و تملق توجيه
:ايم طرز فكر براي هيأت حاكمه همان است كه ديده  القتل، حاصل اين واجب
و. هاي خاليق خبر ماندن او از وضع مردم و درد شدن فرمانرواي مستبد و بي منزوي
كه مردم چون از خواندن مقاالت قالبي و فرمايشي اش براي اجتماع و ملت اين نتيجه

شوند كه اي مي تجربه باك و تندرو و كم هاي جناح بي نامه نفرت دارند، متوجه شب
كه هيأت حاكمه را وادار خواهد به هر قيمتي كه هست حكومت را قبضه كند، نه اين مي

  .به تعديل و اصالح نمايد

.شمارد و منحرف ي نويسندگان را خائن مي رژيم استبدادي جز عمال خويش همه
ِب باجگيرِ ماجراجويي باشد كه به سوداي سهمطل خواه اين نويسنده موجود جاه
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ي فالن سفارت اجنبي قلم بر كاغذ نهادهتري عربده سر داده است و به اشاره بيش
ي اعمالش دارد، يا متفكر نامه است، و صدها سند رسوايي و داغ باطله بر جبين 

ترينطلبي كه نه هرگز سر ارادت به درگاه اجنبي سوده و نه كم ي اصالح وارسته
.تقاضايي از مقامات دولتي كرده و نه حتي در بند رد و قبول عامه بوده است

بازي است كه در بند  گيرد، شبيه اي كه در حال و هوايي چنين قلم بر مي نويسنده
كه توري نجاتي زير آن آور و بر طناب باريكي قدم نهاده است، بي گيجه ارتفاعي سر

در موقعيتي چنين اگر نويسنده و. سدارِ جانشهاي ظريفي پا پايش باشد يا رشته
مند باشد، حاصل كارش همان خواهد بود كه ي هنرمند از ذوقي خداداد بهره سراينده

ي اتالف وقت و كاغذش استعدادي چون بنده باشد، نتيجه گفتيم، و اگر نوآموز كم
  .بينيد همين كه در اين مجموعه مي

* * *
  انجامي است كه محرمعلي سر محصول روزگار ناخوش ي حاضر تر مقاالت مجموعه بيش

تر از تر و در عين حال ابله منطق تر و بي رحم هاي از آمريكا بازآمده بمراتب بي خان*
داشتم، يگر نوسيندگان، ذوق و ابتكاري مياسالف خويش بودند، و اگر من چون د

اهللا يؤتيه من يشاء توانستم حرف دلم را با خوانندگان در ميان گذارم، اما ذلك فضل مي
  .و نه هر كه آينه سازد سكندري داند

از تجديدچاپ. هاي اخير بنده نيست ي مقاالت سال اين مجموعه مشتمل بر همه
بودم رژيم گذشته در مسائل اجتماعي نوشته مقاالتي كه در چهار پنج سال واپسين

بحمداهللا از بركت. رمق است مزه و بي صرف نظر كردم، كه در مذاق اهل زمانه بكلي بي
نويسند، حتي كساني گويند و مي دارترش را بسياري مي تر و چاشني انقالب اخير غليظ

چون از شيطان  **»واكنش معكوس«اند و به حكم قانون  نما شده شبه خواب كه يك
خاصيتي هاي بي قدمانند و بجاي سنگريزه از پيش» رمي جمرة«دلِ پرخوني دارند، در 

  .كنند ها پرتاب مي سنگ پرانديم قلوه كه ما مي
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ي قبل از مربوط به دو سه ساله)276تا15يز صفحها(ي اين مجموعهمقاله دوازده
است و  ي خواندنيها نقل شده ي يغما چاپ و در مجله انقالب است، كه عموماً در مجله
ام تاريخ در فهرستي كه بر صدر كتاب نهاده. ي ديگر بعضي هم در يك يا چند نشريه

ي اي كه از صفحه قالهچند م. نگارش و منبع نخستين چاپ هر مقاله ثبت افتاده است
ي مطالب اين دو مقايسه. به بعد آمده است محصول دوران بعد از انقالب است 277

.آموزي باشد گيرانِ بيكار تفريحِ عبرت قسمت شايد براي گوشه
كه موكول است به  ***ي حاضر پيدا شد مقاالت ديگري هم بعد از چاپ مجموعه

  .اهللا شاء ي ديگري، به شرط وفاي عمر و امكان مجال، ان مجموعه

در اين دفتر به مقاالتي بر خواهيد خورد كه نه باب روز است و نه تجديد چاپش ظاهراً
ذ، بر حجم كتاباست، و شايد در اين گراني و كميابي چاپ و كاغ  ضرورتي داشته

تا چه رسد به. افزودن خود گناهي باشد، اما از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك
اي كه با و از آن جمله است دو مقاله. ي مسلمين گردد گناهي كه نفعش نصيب اعزه

مطلبي كه. فرماييد جا مالحظه مي در اين» تو بر اوج فلك«و » اي خطرناك بهانه«عنوان 
ي به انتفاي سالبه«ها  است در حال حاضر به قول طلبه  مقاله مطرح شده در اين دو

اما، چون سه چهار سالي. نشان مانده و نه از تاكنشان  است كه نه از تاك» موضوع
ي مسلمان متعهدي در يكي از معتبرترين جرايد رسمي كشور پيش، نويسنده

ي مداح و سرسپرده«عنوان  به - كه سعيدي سيرجاني باشم–مان، من بنده را  اسالمي
ام زاده در تمام عمرم نوشته ي تقي چه من درباره معرفي فرموده بود، و آن» زاده تقي

همين دو مقاله بوده است، دريغ دانستم كه با طفره رفتني، اوالً برادر عزيز مسلماني را
توهميي ايشان را در ترديد و  از شاهد صادقي محروم كرده باشم و خوانندگان مقاله

سرانجامم با توسل به باقي گذاشته، و ثانياً در اين واپسين منزل زندگي ناخوش
.بر سنگيني بار معاصي خود بيفزايم» ها را نهفته زير بغل عيب«

كه  هاي آينده اي است به نسل منظور ديگرم از تجديد چاپ اين مقاله هشدارِ بالقوه
در سرزمين ما، -صدها و هزارها سال ديگرمثالً –اي دور  اگر خداي ناخواسته در آينده
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طلبي بر جان و مال خاليق بند فرصتبار ديگر بساط استبدادي گسترده شد و قداره
ي طبيعت مسلط گشت و فرياد اََنَا ال غيري سر داد و جماعت مسلسل به دستي به سائقه

»فرمان شاهچه فرمان يزدان چه «پرستي خويش يا به سوداي مال و مقام، با شعار  بت
محيط وحشت و اختناقي به وجود آورند، جماعتي كه به عنوان وزير و وكيل و آتش

من آلت فعل«اند، متوسل به معاذيري از اين قبيل نشوند كه  بيار معركه و دالل مظلمه
»...كردند كردم ديگران مي اي بودم، از ترس، جان تصويب كردم، اگر من نمي اراده بي

    *.فريب هميشه رايجي از اين مقوله هاي ابله و بهانه

ي خود شكستن است و خرقه در آفتاب تجديد چاپ بعض مقاالت هم از مقوله
هاي مداوم كه در آن روزگارانِ جاهليت، به علت تلقين افكندن؛ توضيحش اين

رفتيم و ها به خطا مي بود و در تقويم ارزش  استعمار، افكار من و امثال من منحرف شده
پالهايي شديم كه در عالم خود و براساس همين انحراف فكري مرتكب نوشتن پرت

نوعي معصيت است، و چون از مقدمات توبه اين است كه شخصِ نادم ارتكاب گناه را
نوان اعتراف به گناه تجديد چاپ چند مقاله رضا دادم، از آنمعترف شود، من هم به ع

  .»مشتي غلوم لعنتي«جمله 

اين مقاله، گرچه چند ماهي بعد از انقالب نوشته شده است، اما افكارش محصول دوران
هاي موهومي جاهليت است؛ دوران سياهي كه به تلقين اجانب و استعمارگران به چيز

هاي ننگيني نام  ان و حب وطن و عاليق ملي دلبسته بوديم و بهاز قبيل ايران و تاريخ اير
هاي كذايي ي دلقكان جشن كرديم و از سوءاستفاده چون كورش و داريوش افتخار مي

اند؛ و خورديم كه چرا نام كورش را دستاويز حركات جلف خويشتن كرده دل مي خون
اهللا خلخالي به عنوان آخر اثر تحقيقي و روشنگر حضرت آية. گناهي هم نداشتيم

منتشر نشده بود تا بدانيم مؤسس امپراطوري ايران چه» كوروش دروغين و جنايتكار«
تاريخ ايران«اين عبارت را در . است و چه عيب بزرگي داشته است  اي بوده تحفه

كوروش پسر: گويد] يعني كتزياس[مورخ مذكور «پيرنيا خوانده بوديم كه » باستان
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؛ و به»ها كه از شدت احتياج مجبور گرديد راهزني پيش گيردايل مردچوپاني بود از
علت درك مغرضانه و ذهن منحرف خويش گمان كرده بوديم كه كوروش هم مثل

ها هجوم هاي روزگار در آغاز كارش بر كاروان بهادر بسياري از سران قبايل و بزن
گشايان راي سرداران و جهاناست، و اين را عيب چنداني ب  كرده برده و راهزني مي مي

معني ديگري دارد كه» راهزني پيش گرفتن«شمرديم، غافل از اين كه  آن روزگار نمي
اند و داخل پرانتزي حضرت آيةاهللا آن را با فكر موشكاف خويش استنباط فرموده

اند، و اينك عين عبارت تأليف منيف خويش آورده 27ي  گذاشته و در صفحه
  :حضرتشان

240ي ايران باستان به قلم آقاي مشيرالدوله پيرنيا ص كور بنا به نوشتهمورخ مذ«

كه از شدت احتياج» مر«گويد كوروش پسر جواني بود از اهل  گويد كه كتزياس مي مي
 *.»)لواط بدهد(زني در پيش گيرد   مجبور گرديد راه

  ...هايي كه  اي خاك بر سر من و امثال من بدبخت

پسند من در امور چاپي آشنايند، با عنايت به اوضاع ي مشكل دوستاني كه با سليقه
در. زمانه عذرم را خواهدن پذيرفت كه امكانات محدود است و ضوابط مفقود

منابع مختلف نقل شده است و مجال هايي است كه از الخط مقاالت تفاوت رسم
چاپ و حروفچيني كتاب هم در دو سه جا صورت گرفته. بازخواني و اصالح نبوده

هاي قابل استفاده چه بايد كرد؟ چاپخانه. است و كارش از يكدستي و ظرافت گذشته
  .ها بسيار و مجال انتخاب هيچ اندك است و سفارش

سرِ كار آورد، حتماً از انتقاد و راهنمايي سخن را بر اگر معتقديد كه مستمع صاحب
رسد و اگر هايي كه به وساطت ناشر فرستاده شود به دست من مي نامه. دريغ نفرماييد

اي گيرم، چه غم كه ي شما بهره سنجانه بازي زمانه مجالي ندهد تا من از نظرات نكته
  .ديگران در شكم مادر و پشت پدرانند

   سعيدي سيرجاني – 63شهريور 
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داستان غالمعلي نازنين ما تا اينجايش مربوط به مطلب بود، اما براي اطالع* 
اند، اجازه فرماييد مختصري هم مند شده خوانندگان كنجكاوي كه به سرگذشتش عالقه

  : ه بروم كهبه حاشي

خير و خاصيتي ديده بود، بعد از آن» چپ ي علي كوچه«ي ما كه از  خواره هم واليتي مي
ي كه چند روزي به همان شيوه اش اين به تكميل سبك خويش پرداخت و خالصه

كرد و به ستمگر مي» خان كرّوني«گشت و لعنت و نفريني نثار  ابداعي در بازار مي
كرد به تصنيف خواندن و بشكن زدن و جاني شروع ميي آ محض پيدا شدن سروكله

انديش كه در مقابل اين شيوه كاري از دست مباركش چاره» خان«. قرِ كمر دادن
باره با تيغ ژيلت و يك. هايش از راه ديگري وارد شد پالكي ساخته نبود به سبك هم

ر نهاد و عبايتراشيدن صورت وداع گفت و به فكر آخرت افتاد و عرقچيني بر فرق س
هر روز مقارن اذان ظهر و نماز. قيمتي بر دوش افكند كه منم عابد و مسلمانا گران

نماز شد تا شخصاً در لحظات ورود پيش مغرب دور و بر مسجد جامع شهر پيدايش مي
القدر عابد نماز واليت ما سيد جليل پيش. به عنوان استقبال خود را به چشم او بكشاند

.مصداق مجسم طهارت و تقوي، و به بركت ديانت و ايمانش نافذالكلمه اي بود وارسته
شايد سيد بزرگوار هم از حضور ناگهاني خان غرق تعجب شده باشد و كلي مسرّت كه

و» اي را در مناهي چراغ توفيق فرا راه داشته است بخشايش الهي گمشده«باالخره 
خزد و پس از خستين نماز جلوتر مياز صف ن» خان عابد«همين دليل دو هفته بعد كه  به

همه روزه دمي«مصافحه با صدايي كه مؤمنان مسجدي بشنوند ماجراي مرد فاسقي كه 
را» پردازد خواني مي زند و در بازار مسلمانان به رقص و پايكوبي و تصنيف به خُمره مي
أموررساند، سيد چنين عملي را تقبيح و مسجديان را به نهي از منكر م به عرض مي

  .فرمايد مي
شود و در نخستين هنرنمايي با اعتراض كسبه مواجه روز بعد كه غالمعلي وارد بازار مي

كه خود را ببازد، آن است، بي  برد كه حريف از چه راهي وارد شده مي  شود و پي مي
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اي خدا لعنت كند يزيد بن معاويه كه براي«كند كهخواني را تبديل به شعار مي تصنيف
»...الجوشن كه اهللا آوردي، خدا عذابت را زياد كند شمر ذي نيا چه بر سر خلقمال د

معاويه، بن پرداختند كه منظورش از يزيد و مردم بيكار واليت هم به توجيه و تفسير مي
... .الجوشن رييس نظميه و  خان كروني است و منظورش از شمر ذي

كار خويش مشغول است و مردمغالمعلي به . كند ي تازه دوام مي چند ماهي شيوه
هاي در خاصيت هم به همين دلخوش كه با لبخند تأييد و تشويقي عقده جرأت و بي بي

همه مال و منال گشايند و خان كروني هم كه در مقابل تصرف آن سينه نهفته را مي
پارچه خشم و يك–اي نيست  حاضر به شنيدن نفرين غير مستقيم در پرده نهفته

كه يكي از واعظان سرشناس: بار با چه تمهيدي دهان مدعي را ببنددخروش كه اين 
رسد و بر فراز منبر ضمن بحث مستوفايي بدين مقوله پرداخت كه واليت به دادش مي

.تشبيه مسلمان به كافر گناه است به هر صورت و عبارتي كه باشد
ه كور شدهمردم با شنيدن اين حكم قطعي يقين كردند كه نطق غالمعلي براي هميش

ي تازه غرق حيرت شدند و به ابتكار ايراني اما با ديدن منظره. است و دكانش تخته
  : معترف

ي بامداد روز بعد، غالمعلي در حالي كه تنها مونس و مايملك خويش يعني گربه
سو شروع به بود، وارد بازار شد و سرِ چهار اش سوار كرده دستاموزش را روي شانه

رو را ببينيد كه دار و و  چشم  ي ريقوي بي الناس اين گربه ايها«: هگيري كرد ك معركه
كشد، آي لعنت بر پدر است و سوار سرَم شده است و دست از جانم نمي  ندارم را برده

»...رو و  چشم  خور زورگو، آي لعنت بر هر چه شياد متقلب بي هر چه مال مردم
هاي گفتم و راهي تهران شدم و از صحنهها بود كه من به ترك واليت  مقارن همين روز
زندگيش -فرجام  البته ناخوش–چنين از انجام  كاري غالمعلي، و هم بعدي شيرين

 .خبر ماندم بي

، كه مظاهرش بسيار»فراوان زبان عهد اختناق هاي با جلوه«تر  و به عبارتي دقيق* 
روستاييان واليت ما هنوز در. جاي خر به جان پاالن افتادن به: است، و از آن جمله يكي
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  .افتند و هي بِزَن برابر زورگويي ارباب، به جان زن و فرزند خود مي

دانند در سوابق ايام از شناسند و نمي خان را نمي جوانان امروزي مسلماً محرمعلي* 
ناليدند، اما بعداً كه سر و مأمور سانسور جرايد بوده و همه از دستش مي  طرف نظميه

قدم يادي از آمده افتاد، در هر ي از فرنگ ديده كار نويسندگان فضول با مأموران دوره
  . اي بر نثار روحش او كردند و فاتحه

است، كه بايد شرح و توصيفش را در آثار Reaction Formationمنظورم قانون ** 
  .در زمان حاضر تماشا كردهايش را  فرويد خواند و مصاديق و جلوه

به كتاب حاضر...) در آستين مرقع(اي كه عنوانش را  و از آن جمله است مقاله *** 
  .ام و جايش خالي است داده

بردم، زاده پي تجربه به نفوذ معنوي مرحوم تقي پس از نشر اين مقاله بود كه من بي* 
با. ايم و خواهيم بود ي داغتر از آش بوده و به خلقيات ما ايرانياني كه هميشه كاسه

زاده دارم، اگر خود آن مرحوم زنده بود يخواهي تقياطالع مختصري كه از سوابق آزاد
اي كه خاست؛ اما هرگز به شيوه مي گرفت و يا به جوابگويي بر يا مقاله را ناديده مي

كرد و نه براي نه تهديدي مي. شد مشربانش توسل جستند متوسل نمي مريدان و هم
كرد به تجديد جبور ميرا م» يغما«چيد و نه مدير  كردنِ حريف توطئه مي القلم ممنوع
و» انگيز خاك مصر طرب«ي  ي مجله و حذف دومين قسمت از مقاله صفحه 16چاپ 

  ...ديگر قضايا

چه بايد كرد؟ درس خواندگان و روشنفكران ما همگي اهل بحث و تحقيق و مخالف
  .اختناق و گريزان از تعصبند، همه چيز ما مثلِ همه چيزمان است

اند با نقل فرموده» ايران باستان«اگر عبارتي كه حضرت آقاي خلخالي از كتاب * 
پسر چوپان، و اهل مرشده است  ها مرد  ايلالمثل  اصلش مختصر تفاوتي دارد و في
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دقتي و اشتباه ايشان حمل بر بي-زبانم الل–مباداداده است،پسر جوانجايش را به
راه«ي سوء  بوده است كه با پيشينه» پسر جوان«همان » كتزياس«حتماً منظور . گردد

مناسبت تام و - به معني مورد استنباط حضرتشان–كوروش » زني در پيش گرفتن
ناگر غلط كاري و تخليطي صورت گرفته باشد، گناهش بر گرد. تمامي دارد

مشيرالدوله است و ناسخان و كاتبانِ ولنگارِ تاريخ كتزياس؛ محال است روحاني
بزرگواري كه نظر صائب و حكم قاطعش بر جان و مال و ناموس مسلمانان رواست در

  .خداي ناخواسته مرتكب دو اشتباه شود–نقل يك جمله 
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 مشتي غلومِ لعنتي  
 

سر گذاشته و سالگي را پشتي رفيع چهلقلههاي مخلص آنان كهواليتيدر ميان هم
»مشتي غلوم لعنتي«ي  آوازه اند، عموماً با نام پر خيز حيات افتاده در سراشيب عبرت

  . آشنايند
اين مشتي غلوم لعنتي از آن مخلوقات سربزير و پرتحمل و آرامي بود كه هر چندگاه

زنند كه بكلي دست ميشود و به حركاتي  بار، جوش جنون بر وجودشان مسلط مي يك
مشتي ما هم سيصد و پنجاه و پنج روز سال را با چنان. سابقه است نامنتظر و بي

بخش كرد كه زبانزد همگان و مايه ي قنادي سپري مي آرامشي پشت پاتيل مغازه
آزار چهل سال مرد شريف و بي. هاي بازار بود ي تفريح و تمسخر بچه شيطنت و وسيله

اي از آنكه لحظه خدمت كرده بود، بي» شاگرد قنادي«ت و بالمنازع متوالي در پست ثاب
اي بر يكنواختي كارش دستخوش مالل شود، يا از گراني بار معيشت نقش گاليه

.اش بنشيند ي چروكيده چهره
انگيز، سالي ده روز در مقابل اين سيصد و پنج روز كار يكنواخت و آرامش حيرت

؛»عشق حسيني«ي  شود و به تعبير خودش ديوانه مي ي آب و آتشي مشتي غلوم ديوانه
.ريخت ي يكساله را در اين ده روز عاشورا بيرون مي هاي فروخورده ي عقده و همه

ي فصول سال مجالس عزاداري ي ما، سيرجان، هميشه و در همه در شهرك دورافتاده
شود عوض ميي شهر بكلي  هاي محرم و صفر قيافه اما در ماه. سرور آزادگان برپاست

رسد؛ از بامداداني سرايي چاوشان حسيني به عيوق مي ي آن بانگ نوحه و از هر گوشه
نيازي به گفتن نيست كه ده روز. شب كه تفاوت نكند ليل و نهار تا ساعتي بعد از نيمه

كنند و به ي كار و زندگي خود را رها مي  اول محرم شكوه ديگري دارد و مردم همه
دوران جوش و قليان و» ي عاشورا دهه«و همين . آورند ي رو ميخوان مجالس روضه

.خودنمايي مشتي غلوم لعنتي است
نوشتم؛ زيرا آنچه عرض كردم مربوط به اين عبارات را بهتر بود با فعل ماضي مي

هاي اخير چون از شهر و ديار خود آواره در طول سال. سال پيش است كم سي دست
ي مردم زمانه با شكوه عزاداري هنوز داير است يا سليقه دانم آن مجالس ام نمي بوده

هاي زندگي مجالي باقي نگذاشته تا مردم به ياد است و گرفتاري  ديگرگون شده
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.ي راهي تدارك ببينندآخرت باشند و توشه
هاي چهل پنجاه نفري بچه. شد پارچه آتش مي باري، مشتي غلوم ما، در اين ده روز يك

ماليد و خودش ها مي گل بر فرق آن كرد، مقداري كاه هر را جمع ميپابرهنه و يتيم ش
ريگ نياكانش اي كه مرده خورده پوشيد و شمشير زنگ هم پيراهن عربي سياهي مي

افتاد و در زنان راه مي ي سينه ها، پيشاپيش دسته گرفت و باتفاق بچه بود، در دست مي
  .كرد مجالس سوگواري هنرنمايي مي

ي اول محرم اختصاص به يكي از اعيان شهر مجلس عزاداري در دهه ترين با شكوه
ي بزرگ خواني در حياط وسيع خانه بامداد مراسم روضه 8داشت كه از حوالي ساعت 

.يافت ساعتي از ظهر گذشته ادامه مي شد و تا يك او شروع مي
دند وش هزار نفري سيرجان در اين مجلس جمع مي  ي جمعيت ده دوازده تقريباً همه

پا كنند و تر دست رفتند تا جايي مناسب جا مي هاي نخستين بامداد به آن اغلب از ساعت
زني، زني و زنجير هاي سينه كه مشرف بر مجلس باشد و بتوانند هنگام ورود دسته

  .مراسم را براحتي تماشا كنند

چون– رفتند و خوان به منبر مي اي روضه چهار ساعت اول مجلس، عده اگر چه در سه 
با صداي لرزان - هنوز استفاده از وسايل صوتي و ميكروفن و بلندگو معمول نشده بود

ها ي تالش كردند، اما گوش كسي بدهكار آنان نبود و همه اي مي رمق خود زمزمه و بي
ي مشتي غلوم، ها مصروف اين بود كه در حوالي ظهر با شنيدن نعره و سحرخيزي

بدهند و  ي عزاداران، كوچه د و براي ورود دستهي اهل مجلس از جا برخيزن همه
  .مراسم را تماشا كنند

خواني، با مشتي غلوم نازنين ما پيشرو دسته بود و از دو كوچه مانده به محل روضه
براستي. كرد شود، حركت دسته را اعالم مي مي  فريادي كه در هر ازدحامي شنيده

هزار نفري  ، جمعيت ده رافيل نبود؛ چهشباهت به صور اس غلوم بي  گلبانگ رساي مشتي
سراسيمه از جا» بر يزيد لعنت! هاي مردم«ي او كه  با شنيدن نخستين نعره

ي كاه گلمالي دادند و با ظاهر شدن قيافه خاستند و به انتظار ورود دسته، راه مي مي بر
تش،ي در، و با شنيدن شعار لعن اش در آستانه ي مشتي غلوم و شمشير آهيخته شده

را هم» لعنتي«ي صفت  ظاهراً فلسفه. (»!مباد باد و كم بيش«دادند  يكصدا جواب مي
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).»ملعون«است نه »كنندهلعنت«دريافتيد كه به معني
خواهم به عرضتان برسانم مربوط به ي مفصل مي داستاني كه به دنبال اين مقدمه

 .ام ايست كه شخصاً ناظر آن بوده است و شرح صحنه  سال پيش سي

سال پيش من هم از جمله مستمعان آن مجلس باشكوه بودم و  روز عاشوراي سي
ي اتاقي بود جايي كه به مدد دوستان و عنايت صاحبخانه نصيبم شده بود دريچه

اي كه معموالً هنرنمايي مشرف بر حياط و درست كنار منبر واعظ؛ يعني همان نقطه
  .رسد اوج ميگردانان به  داري شبيه زنان و تعزيه سينه

خوان در امواج صداهاي گوناگون ي آخوند روضه زمزمه. شكوهي بود  مجلس با
سمفوني اصوات مجلس از اجزاي گوناگوني. رسيد هزار نفري به گوش نمي  جمعيتي ده

كوبيدند فرستادند، زناني كه بر سر و سينه مي اي كه صلوات مي تركيب شده بود، دسته
رفتند و هاي فضولشان كلنجار مي راني كه با بچهزدند، ماد و حسين حسين مي

هايي كشيدند و سقا شيرخوارگاني كه از ازدحام و گرما به جان آمده بودند و جيغ مي
دادند و خادماني كه با رها كردن مي» بنوش به ياد حسين«كه با لگدمال كردن مردم 

تري يشها به اين مجموعه اصوات تنوع ب سيني چاي و صداي شكستن استكان
  .بخشيدند مي

مقارن ظهر، فرياد رساي مشتي غلوم مجلس را تكان داد و نزديك شدن دسته را اعالم
 زنان و طبل شيپور اي بعد صداي زنجير سينه لحظه. مردم برخاستند و كوچه دادند. كرد

ي اشتران در فضا پيچيد، و در پي آن از مشرق ي اسبان و نعره نوازندگان و شيهه
در، خورشيد جمال مشتي غلوم طلوع كرد، با پيراهن بلند و سياه، با فرقيي  آستانه
گرفته و با اندود و كاكُلي آشفته، با دهاني كف بر لب آورده، با چشماني خون كاهگل

  .هاي همراهش شمشيري بر آسمان افراخته و با انبوه بچه

شور ايمان و .نداشت  روز پيش  مشتي غلوم امروز اندك شباهتي با مشتي غلوم ده
اتم. بود  و طبيعتش بخشيده  از جثه  عزا و شكوه مراسم به او قدرتي بيش  جوش

گويي. افكند اي بود كه حضورش رعشه بر زمين و زمان مي شده شكافته و الكترون رها
هزاران نفر  دانست كه در شرايط حاضر، از عظمت مقام موقتي خويش با خبر بود و مي

هاي معمولي به زحمت جواب سالمش را كنند كه در روز همراهي ميمردمي با فرياد او 
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با شور و خروش قدم در حياط مجلس گذاشت و شمشيرش را در هوا.اند داده مي
و جمعيت» !بر يزيد لعنت! هاي مردم«: ي وجودش فرياد زد تكاني داد و با همه

قدم ديگر را» !ادبيش باد و كم مب«هزار نفري همصدا خروشيدند كه   ي ده سودازده
و صداي» !هاي مردم، بر شمر لعنت«برداشت و تكاني ديگر به شمشير داد و فرياد زد 

ي موزيك به محل اكنون دسته» !بيش باد و كم مباد«هماهنگ خاليق اوج گرفت كه 
اي در مجلس عزا افكنده بود و ها غلغله ها و نفير شيپور نزديك شد و صداي طبل

صدايي مردم، سرمست شور و خروشش كرده بود، جلسه و هممشتي غلوم كه هيبت 
سابقه و و مردم كه ديگر در ازدحام بي» !هاي مردم، بر ابن زياد لعنت«نعره كشيد كه 

بيش باد و«شنيدند، تأييدش كردند كه  هيجان احساسات بدشواري عبارات او را مي
   »!كم مباد

ديك منبر رسيد، و من كه ازكنان به وسط مجلس و نز مشتي غلوم همچنان لعنت
كه ديگر تا حدي نامفهوم–توانستم شور و هيجان او را ببينم و صدايش را  نزديك مي
بشنوم، نگران اين بودم كه مبادا مرد عزيز از شدت هيجان و خروش سكته -شده بود

از» !بر پدرتان لعنت! هاي مردم«گويد  كند، كه شنيدم با فريادي از هميشه رساتر مي
»مباد  بيش باد و كم«العمل خاليق شدم كه فرياد  ن شعار يكه خوردم و نگران عكساي

هاي مردم،«مشتي غلوم قدمي ديگر پيش نهاد و فرياد زد . مردم از نگراني نجاتم داد
»!بيش باد و كم مباد«و مردم يكصدا تأييدش كردند كه » !بر جد و آبادتان لعنت

من ايستاده بود، با اشارت و لبخندي، حيرت مرا بر پيرمرد ظريف و عارفي كه در كنار
نگران مباش، مشتي غلوم هر سال همين وضع را«: طرف كرد و آهسته در گوشم گفت
هاي او ندارند، هر چه آيند توجهي به مفهوم لعنت دارد، مردم هم وقتي كه به جوش مي

  ».كنند بگويد تإييدش مي

* * *
ي خاطر من فراموشي گراييده، بر صفحه  ي به ن صحنهسال، اي دانم چرا بعد از سي نمي

هاي مشتي غلوم شباهتي چينان انقالب و لعنت هاي ميوه آيا بين شعار. جان گرفته است
هاي ملت ما ي گذشته هست؟ آيا مردان محترم و پيشتازي كه يكباره منكر همه

 اجدادمان را بهغيرتي  اند و روز و شب سوابق دو هزار و پانصد سال بدبختي بي شده



 در آستين مرقع

22 
 

نماييم، كنيم و شعارشان را تكرار ميكشند و ما هم يكصدا تأييدشان مي رخمان مي
اند كه مجالي براي تأمل ندارند؟ چنان دستخوش شور و هيجان شده

ي كنند داغ باطله ي ما را يكسر محكوم مي آيا بزرگواراني كه فرهنگ گذشته
بيست سال اخير،  ي مربوط به ده م نه گذشتهزنند، آنه استعماري و انحرافي بر آن مي

گويند، يا سيل دانند چه مي ي مربوط به دو هزار و پانصد سال را، مي بلكه گذشته
  است؟  انقالب سد تعقل را در هم شكسته

سامان امروز منحصر به عظمت فرهنگمان ي حيثيت ما ملت ايران در جهان آشفته همه
ي ايراني قائل بودند و امتيازي كه بين او و بعضحرمتي كه جهانيان برا. بود و بس

اكنون با چه. گذاشتند به فيض فرهنگش بود و بس اقليمش مي هاي همسايه و هم ملت
ي خود ي گذشته ايم و يكدست كه تيشه به ريشه جرأتي و به چه نيتي همه يكصدا شده

.ن ندارندبزنيم و خط بطالن بكشيم بر آنچه داريم و بسياري از نودولتان جها
كنند و آنانكه فرهنگ ايراني را بدون تعيين حدي و زماني، يكسيره محكوم مي

آفرينمان قطع ي غرور ي ما را با گذشته خواهند رابطه دانند، آيا دانسته مي طاغوتي مي
ي احساسات بدين رهگذار ي اركان هويت ملي ما را در هم بشكنند، يا غلبه كنند و همه

اند كه است؟ سعدي و فردوسي و حافظ چه گناهي كردهخطرناكشان كشانده 
اش كننده خواهيم نامشان را از ورق هستي بزداييم؟ زبان فارسي و فرهنگ خيره مي

ي ايم و همه چه ننگي بر دامن حيثيت ما بسته است كه يكباره طردش كرده
مان ازي مرزنشينان اند و همه قحطان شده بن زمامدارانمان از بيخ و بن مريد يعرب

كنند؟ ملت ايران بر فساد و جور آريامهري طغيان كرده است يا گويي تبري مي فارسي
  به كين نژاد و مليت و فرهنگ خويش كمر بسته است؟

عباس در بين زمامداران گذشته فريدون داشتيم، ضحاك هم بوده است، شاه 
بيداد و فسادنياكان ما هم هر وقت . حسين هم بوده است سلطان   ايم، شاه داشته

اند كه من و است با همين قدرت و صالبتي قيام كرده پادشاهي جانشان را بر لب آورده
رسيده  هاي ستم ي آهنگر اشارتي بدين قيام توده مگر داستان كاوه. ايم شما كرده

تنها تاج و تخت كه سر و جان خود را به كيفر ستم ها پادشاهي كه نه نيست؟ مگر ده
  از بيداري ملت ما نيست؟ دادند، نموداري
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ي اصالت و مليت خود چرا تيشه بر ريشه.بريمايم و بن ميچرا بر سر شاخ نشسته
ايم كه چرا هفتصد سال پيش عجب است، به سرزنش نياكانمان كمر بسته. زنيم مي

در آن عهد و زمان در كجاي دنيا مفهوم. رژيم سلطنتي را به جمهوري تبديل نكردند
  ملي مصداقي داشت كه در ايران نداشت؟ملت و حكومت 

اي، هميشه نيك و بد زمامدارانش را ملت ايران هم، چون هر ملت بيدار و زنده
ي صبرش از بيداد ستمگران لبريز شده به مقاومت و سنجيده است و هر وقت كاسه

هاي گاهي به صورت قيام ملي و عمومي ظاهر شده طغيان برخاسته؛ منتها اين طغيان
.گاهي با همت سرداران فداكار و زماني در نقاب طبيبات و مالزمان درباري است و

مگر قيام ملت ستمزده، محمدعليشاه را از تخت فرعونيش فرو نكشيد؟ مگر سرداران
اش ننهادند؟ و نزديكان نادر سرِ ماجراجوي و انباشته از جنون قدرت او را بر سينه

نيز از آغاز به همان فساد و استبدادي يقين داشته باشيد اگر سلطنت محمدرضاشاه
.بود كه در ساليان اخير، سالها پيش از اين خشم و نفرت مردم دربدرش كرده بود

ي تاريخمان جدا كنند؟ ايران ايران است و ايراني چه اصراري است كه ما را از گذشته
عاليق ملي ها، ما نيز به ها وجود دارد و ملت هم ايراني خواهد بود، تا روزي كه مرز

  .ايم خود دلبسته

هاي هايي كه در طول سال ها و نفرت عقده. در جوش و خروش انقالبيم  فعالً همه
آريامهري در جان و دل ملت انباشته است، چون سيل خروشاني به حركت آمده و همه

  شكند، چيز را در هم مي

  هر چه امروز بريزم، شكنم تاوان نيست

  مـعـذورم هر چه امروز بگـويـم بـكنم،

ريختن اركان فساد كن بجاي درهم جاي دريغ و تأسف بسيار است اگر اين سيل بنيان
  .اي بر اساس مليت و فرهنگ ما وارد آورد و استبداد و جهالت، لطمه

 .در خانه اگر كس است، يك حرف بس است
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  هاروت و ماروت  
 

شينده و با سرگذشتكمتر مسلمان قرآنخواني است كه نام هاروت و ماروت را ن
جزييات سرگذشت .ناخوشانجام اين دو فرشتهي پرمدعاي چون و چراگر آشنا نباشد

اين فرشتگان مغضوب خدا را ارباب تفاسير بر حسب سليقه و مشرب خويش متفاوت
اش اين ي تفسيرها يكسان است و خالصه بندي داستان در همه اند، اما استخوان نوشته

فرشته بودند از مقربان بارگاه الوهيت و سراپا زهد و طاعت و هاروت و ماروت دو :كه
گاه و بيگاه در اثناي طاعات و عبادات به. اخالص، منتها اندكي غرغرو و بسيار پرمدعا

ناليدند كه چرا آدميزادگان گناهكار را بر سطح زمين باقي تعالي مي حضرت باري
ز لوث وجود اين معصيت گراني خاك را ا گذاشته است؟ و چرا به يك اشاره صحنه

:كشاندند كه ي چون و چراي گستاخانه را بدانجا مي پيرايد؟ و گاهي دامنه ناپاك نمي
منظورت از اين خلقت ناقص ناپاك سراپا عيب و عوار چه بوده است؟! بارخدايا

و دعويشان» فند«به قول مستضعفان » ميدان«فرشتگان معصوم كه به حكم دوري از 
و چون به بركت خلقت خاص و از همه باالتر اقامت در جوار عرض اعلي، ازبسيار بود 

خبر بودند، هر دم و ساعت خطاهاي ناگزير بشر را به قول مشكالت اهل زمين بي
انداختند كردند و بوق و كرنا در ملكوت اعلي راه مي مي» آگرانديسمان«مشربان  فرنگي

ي شيطان و اند و سرسپرده نت و جنايتشده مظهر خيا فالن كه اين آدميزادگان فالن
مخالف حقوق بشر و آزادي بندگان خدا، و عاشق خونريزي و كشتار و شكنجه، اگر ما

به روايت مؤلف تفسير-خداي تعالي  .كرديم بجاي آنان بوديم چنين و چنان مي
كردن، كه اگر چند سرزنش كنيد آدميان را به گناه«برآنان نهيب زد كه  -سورآبادي

ام در شما بنهادمي از شما نيز هم گناه شهوت و هواي تن كه در آدميان بنهاده آن
ها و سر دست از انتقاد برنداشتند و روز و شب با اعالميه ي خيره اما دو فرشته .«آمدي
ها را آشفته كردند و قبايح اعمال حكمرانان زميني را به رخ ها ملكوت آسمان نامه شب

بندد سر خونخوار، رعيت را به توپ و تفنگ مي حاكم خيره آسمانيان كشيدند كه فالن
و هر كس بخالف ميل و قدرت او سخن گويد، دژخيمان خويش را به سركوبيش

ي كاغذ بر صفحه» منويات ملوكانه«گمارد و هر قلمي كه جز به تأييد و تحسين  مي
حقوقگردش كند محكوم به شكستن است و هر مصلح بشردوستي كه دم از آزادي و 
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بر پيشاني حياتش مي نهد، و»ي بيگانهسرسپرده«و»عامل استعمار«انساني زند، داغ
مطيع و مداح او باشند و» چه فرمان يزدان چه فرمان شاه«خواهد كه همگان با شعار  مي

خداي بخشاينده مهربان، .«چشم بر حكم و گوش بر فرمان«مصداق مجسم 
پرواي اين دو فرشته را ناديده و ناشنيده بيآميز و انتقادهاي  هاي جسارت دعوي

اين سوي ميز و آن سوي ميز تفاوت بسيار دارد و«گرفت و به نصيحتشان پرداخت كه 
آفريني است كه مسندنشينش را به دركات غضب مسند قدرت لغزشگاه فساد

خداوندي و نفرت خلق مي افكند، اگر شما فرشتگان معصوم هم در وضع و شرايط
ان قرار گيريد به احتمال بسيار غرور قدرت چنان ديوانه و مستتان كند كهآدميزادگ

اما سوداي .«ي روسفيدي ابناي بشر شويد و باعث شرمساري فرشتگان مالء اعلي مايه
هنرنمايي نه چنان در سر فرشتگان جاي گرفته بود كه جاي اندرز شنيدن باقي گذاشته

اندر خواستند از« -به روايت طبري-دند و ديگر باره در اصرار خود ابرام كر. باشد
خداي عزوجل كه ما را ملكت زمين ده تا به جهان در داد كنيم و بر روي زمين هيچ

سرانجام اصرارها به نتيجه رسيد و جناب هاروت و حضرت ماروت در .«گناه نكنيم
نهيأت بشر به زمين فرود آمدند تا بر مسند حكومت نشينند و تمشيت امور جهانيا

گير ميدان شوند و به معركه» هر كسي پنج روزه نوبت اوست«دهند و به فحواي 
ي اند و هرگز از دايره اي جدابافته اسيران خاك و ساكنان افالك ثابت كنند كه تافته

فرشتگان از .پا فراتر نخواهند نهاد -به قول منشيان عهد قديم- انصاف و عدالت 
خستين لحظات هبوط، صاحب همه غرايز خوبرسيده در ن ي به قدرت عزلت درآمده

و بدي شدند كه آدميزادگان دارند و به قول اهل تأويل و تعبير با همان مشكالت و
اما اين هر دو بزرگوار از. مسائلي مواجه گشتند كه اسالف زميني آنان روبرو بودند

اين مزيت،اي نبود و  امتياز خاصي برخوردار بودند كه حاكمان پيشين را از آن بهره
توانستند، شبانگاه پس از رتق و فتق امور بود كه به بركت آن مي» اسم اعظم«داشتن 

هاي ها از آلودگي خاكيان راه سپر افالك شوند و در فضاي مصفاي ملكوت آسمان
دامنگير خاك رها گردند و دل و جان را صفايي دهند و از نفس فرشتگان كسب فيض

و» ي ملي وجهه«همتا را بعض اهل تأويل به  رجمند و بياين مزيت ا .و طلب همت كنند
اند كه البته ربطي به داستان ما ندارد و تعبير و تشبيه كرده» پشتيباني و قبول عمومي«

باري دو فرشته به زمين آمدند و بر مسند .جاي طرح و بحثش هم اينجا نيست
دريغ خاليق مواجه يحكومت و قضا نشستند و در نخستين روز حكمراني با استقبال ب
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آشنا شدند» قدرت «ي دلنشين و اغواگر گشتند و پس از عمري طاعت و بندگي، با مزه
 .ي خاك ديدند رقيب پهنه و خويشتن خود را صاحب اختيار عالميان و فرمانروايان بي

روزه يكي دو روز نخستين به خير و خوشي گذشت و فرشتگان به منصب رسيده همه
 .شدند شب با مدد اسم اعظم راهي افالك مي راندند و همه  مان ميبر قلمرو خاك فر

بامداد سوم، جناب هاروت در بارگاه خويش بر مسند نشست و بار عام داد تا مدعيان
در انبوه متظلمان و مراجعان، چشم معصوم و. و دادخواهان شرفياب شوند، و شدند

با. انگيز ي آتشپارگان هوس هاش به جمال دلنشين زني افتاد از قبيل معصيت ناكرده
ديدن صورت زيبا و حركات لوند و دلرباي عليامخدره، حضرت هاروت براي نخستين

ضربان قلبش تندتر شد، .بار حالت عجيب و ناآشنايي در درون خويش احساس كرد
ناپذيري او را به طرف نگاه اشتياقش بر جمال زن خيره ماند و ميل غريزي مقاومت

با فراست .و از اين تحول سريع و تمايل ناگهاني غرق حيرت شد نازنين كشاند،
ي است و به جرگه» بشر شدن«ملكوتي خود دريافت كه اين تغيير حالت محصول 

در همين لحظه به ياد واپسين اندرزي افتاد كه هنگام قبول. آدميزادگان درآمدن
م و قضا ميل وخون بناحق مريزيد و در حك«مأموريت از حضرت حق شنيده بود كه 

ي ملكوت اعلي در پيش چشمش مجسم منظره. »محابا مكنيد و جور و جفا مپسنديد
شد و خيل كروبيان افتاد كه شاهد اعمال اويند و در انتظار اين كه از مأموريت خود

هايي كه بر هاي خويش افتاد و خرده خواني به ياد رجز. سربلند و رو سفيد بازگردد
اي از ها لرزه بر اندامش افكند و او را لحظه اين ياد .ن گرفته بوداعمال و افعال خاكيا

توجه به زن زيبا منصرف ساخت و كوشيد كه به دعاوي متظلمان به ترتيب نوبت و
ي زهد حكم عدالت رسيدگي كند؛ اما دريغا كه اين عفاف و پرهيز ديري نپاييد و همه

كوشيد تا چشم بيچاره مي. »بريي خوبان به دل درهم شكست پنجه«و معصوميت او را 
»ز دست ديده و دل هر دو فرياد«كار مردم رسيدگي كند، اما   از جمال زن برگيرد و به

مشاوران و ملتزماني كه در دو روز .«ديده از ديدار خوبان برگرفتن مشكل است»كه 
گذشته دور و برش جمع شده و او را چون نگين انگشتري محاصره و خود را فدايي و

اي با مريد و جان نثارش معرفي كرده بودند، با ديدن اين حالت، نگاه دزدانه و موذيانه
 .ي لبشان نشست يكديگر رد و بدل كردند و نقش نامحسوس لبخندي بر گوشه

ي پرتگاه فساد و انحراف ديد، نهيبي بر نفس اماره زد و به هاروت كه خود را بر لبه
اي براي شنيدن دو روز گذشته حال و حوصلهكار دادخواهان پرداخت، اما بخالف 
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مقاالت جرايد و پرت و پالهاي«يها از مقولهي شكايتدعوي متظلمان نداشت كه همه
بود و جز ايجاد تفرقه و برهم» دين  ي بي زده نويسندگان مغرض و روشنفكران فرنگ

كرد ن ميهمه هاروت هر لحظه به خود تلقي با اين. زدن وحدت انديشه حاصلي نداشت
ي صدر نشان دهد و مدارا و تحميل پيش گيرد و عرايض يكايك را بشنود، اما كه سعه

سر كرد و به تر از چند دقيقه همه را دست خودش هم نفهميد چگونه در مدتي كوتاه
زن .گر رسيد راضي و ناراضي از دارالحكومه مرخص فرمود تا نوبت به زيباي عشوه

اش را باز كرد و نيمي گرفته  ي چادر محكم يش آمد و گوشهاي پ فتان با حركت لوندانه
ي خود را در معرض نگاه حريص و مشتاق هاروت قرار داد و با لحني از گردن و سينه

تر از حركاتش، زبان به شكوه گشود كه شوهرش چنين و چنان است و انگيز وسوسه
ي طالق دور اجازهداند و توقع مختصر از حضرت حاكم اين كه با ص قدر او را نمي

 * * * .ناشناسي و ناسپاسي نجات بخشد جانش را از چنگ مردي بدين حق

اگر صيغه طالقت را جاري كنم مي«: فرشته البته معصوم اخمي بر ابرو نشاند كه***
داني در اين واليت آشفته چه بر سرت خواهد آمد؟ در شهري با اينهمه الواط و اراذل،

:بال كالم خود با لحني شبيه به زمزمه و خودگوئي افرود، و به دن»زني بي سرپرست
عليامخدره گوشه چادرش را تكاني ديگر داد و قدمي .«آنهم با اين جمال و زيبايي«

خدا سايه بلند پايه حضرت حاكم را از سر ما كم وكوتاه نكند، چه قيم«: جلوتر آمد كه
زن را ارباب تفاسير مختلف نام اين ***.«و سرپرستي بهتر و مناسب تر از خود شما؟

اند و گروهي ناهيد و جمعي عزايل، اما مخلص بعضي او را زهره گفته. اند ضبط كرده
كه اصل داستان را از زبان روضه خوان شهرمان مرحوم آسيد مصطفي آنهم در سنين

خواهد او را به همان اسمي بنامم كه مرحوم سيد از قول ام، دلم مي كودكي شنيده
، چه بايد كرد داستان»دولت خاتون«كرد، يعني عليامخدره  لثوم روايت مياش ك عمه

ي وجودش احساس كرد باري هاروت با همه .ايد درس صغر و نقش حجر را كه شنيده
ي نكاح مردي بدان ناسپاسي كه به اين زن نياز دارد و البته زني بدين زيبائي در حباله

بهتر كه حكم طالق را صادر كند و چه. مصداق مجسم سيب سرخ است و دست چالق
در اجراي اين نيت خير موانع مختصري به نظرش رسيد،. شخصاً او را صاحب شود

ي تخسي كه يكي داد و فرياد شوهر ناراضي و البته نااليق، ديگري ونگ و ونگ بچه
خواست به ي چادر مادرش را سفت و محكم چسبيده بود و نمي همراه زن بود و گوشه

تي از او جدا شود، و باالتر از اين هر دو، تعهدي كه در بارگاه ربوبيت سپردههيچ قيم
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ي او دارند، و در است و انتظاري كه فرشتگان عالم باال از رفتار عادالنه و پرهيزگارانه
اند و منتظر نوبتند و جزو بيست و نهم جماعت متظلماني كه پشت در اطاق صف كشيده

اي به نظر هاروت چاره .خود مواظب حركات و اعمال اوينداز درز در با نگاه شيطاني 
ي حضرت ماروت رسيد، پيشخدمت را احضار فرمود و زن را به او سپرد تا به محكمه

برد و از او بخواهد كه به عرايضش توجه كند، و اگر در حل مشكلش درماند به حكم
رد، تا سر فرصتعليامخدره دولت خاتون را نزد خودش نگهدا» امرهم شوري بينهم«

مرد فضولي از ميان متظلمان كه شاهد .با هم مشورت كنند و ترتيب كارش را بدهند
اعتراض آرام مرد به» !اينها هم بله !عجب«ماجرا بود زير لب غرو غري كرد كه 

سرعت برق و باد از لبي به لبي منتقل شد و در فضاي تاالر پيچيد و چيزي نمانده بود
اش را را به تظاهرات بكشاند كه يكي از مالزمان حضرت سينهكه جماعت دادخواه 

فضولي«اي مهيب بر جماعت بانگ زد كه  سپر كرد و قوتي به صدايش داد و با نعره
ديگري از» !كار پاكان را قياس از خود مگير، چه نسبت خاك را با عالم پاك! موقوف

و سومي چماق» !استخطا بر ماليك گرفتن خط«: مالزمان به مدد همكارش آمد كه
آوردن كرد و چهارمي با صدور حكم و با فراخواندن جالد به  ي فرود تكفير را آماده

نشان جناب ماروت ساعتي بعد در محضر فردوس .ي اعتراض خلق پايان داد زمزمه
ماروت با شنيدن پيام رفيقش و ديدن. هم ماجرايي بر همين سبك و سياق اتفاق افتاد

اي مبتال شد كه همكار خانم به همان احساس مبهم و آزاردهنده تجمال دلفريب دول
زن و كودكش را به خادمان حرمسرا سپرد تا هنگام غروب .گراميش هاروت شده بود

ي روز بقيه .آفتاب و ختم دعاوي متظلمان، با حضور هاروت به شكايتش رسيدگي كند
مقارن. حوصلگي گذراندند ي مشورتي با كم صبري و بي را دو فرشته در انتظار جلسه

ي شكايات را به روز بعد موكول كردند و جماعت دادخواهان غروب آفتاب طرح بقيه
ي موعود مشاوره را با حضور زن و كودك را به سراغ نخودسياه فرستادند، و جلسه

اي صاف كرد و شرح در آغاز جلسه، هاروت سينه .گيرش تشكيل دادند تخس و بهانه
ي كه وظيفه خاتون و اين ظالم شوهر فاسق و فاجر و ستمكار دولتكشافي داد از م

پائي و سر غول بي گناه را از چنگ چنان نره پناه بي وجداني آنان است كه اين زن بي
زن دلربا با شنيدن لحن موافق هاروت زد زير گريه و با هق هق .نجات بخشند

هائي كه در طول چند سال تماختيار شروع كرد به تجديد مطلع از مفاسد شوهر و س بي
ي عليامخدره كه چشم از سر و سينه  ماروت در حالي .زناشويي بر او روا داشته است
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البته بايد زني بدين خوبي و نازنيني را از چنگ«:داشت به تأييد هاروت آمد كه برنمي
بنده و» انساني«ي  شوهري بدان پليدي و پلشتي نجات دهيم و از اين باالتر وظيفه

ي بي دست و پا را پناه دهيم و در كنف رسيده جنابعالي است كه اين عورت ستم
نطق غراي ماروت را .«ي خود از او نگهداري كنيم حمايت خود گيريم و در خانه

ما خودمان خانه داريم، زندگي داريم، شما! حضرت آقا: صداي بچه قطع كرد كه
نهيب هاروت !را خودمان مي دانيماش  ي طالق را بخوانيد، بقيه مرحمت كنيد صيغه

فضولي بس است، ترا هم پدر فاسد ظالمت، لوس و: زبان كودك را در كام خشكاند كه
بزرگتر از تو هم حق ندارد باالي حرف فرشته حرف بزند،. تربيت كرده است بي

گويي خودمان خانه داريم، زندگي داريم و وجبي مي ي تخس نيم آنوقت تو بچه
بچه در حالي كه با دستي چادر مادرش ...رت را به دست تو بسپاريم كهخواهي ماد مي

تربيتي را چسبيده بود و با سرآستين دست ديگر دماغش را پاك مي كرد در نهايت بي
آفريني نثار حضرت كرد و حرفش را بريد كه كجي خشم زبانش را بيرون آورد و دهن

خاتون كه دولت .يد بايد كه را ببيندآقاي فرشته، اگر مادرم نخواهد شما نگهداريش كن
اش حال و هواي مجلس مشاوره را منقلب ديد، گوش بچه را كشيد و دوبامبي توي كله

طفلك با نهيب آخري .كني تو نيم وجبي بته مرده توي كار من فضولي مي: كوبيد كه
زنان در الك خودش هق اي خزيد و هق دست و پايش را جمع كرد و به گوشه

اي كوتاه هاي شب بر آفاق واليت دامن گسترده بود، و در فاصله سايه * * * .فرورفت
طلب سد حيا فرشتگان لذت. مجلس خشك قضاوت به بزم حال و عشرت تغيير يافته

هاي ي زيبايي را شكسته بودند، چه، دولت حجاب خود را به يكسو افكنده و با همه
ي وصال بودند، اما و ماروت تشنههاروت . دو نشسته بود  انگيزش در برابر آن هوس

زد و از تجاوز به زن هنوز پرتو ضعيفي از عوالم گذشته در اعماق قلبشان كورسويي مي
چه كه من از مرحوم آقا هاي مكتوب با آن جا، روايت تفسير در اين .داشت بازشان مي

هايي از مؤلفان تفسير. ام مختصر اختالفي دارد خوان واليتمان شنيده سيد مصطفي روضه
گر از قبول اند كه زن عشوه نوشته  آبادي و غيره االسرار و سور قبيل طبري و كشف

تقاضاي فرشتگان دلباخته تحاشي كرد و اجابت دعوتشان را موكول به نوشيدن
اي چون ي صادقه اما آقا سيد مصطفاي خدابيامرز ما از قول روايه .اي شراب كرد جرعه

در اين اثنا شيطان در لباس يكي از مالزمان و: فتگ اش، مي عمه كلثوم مرحومه
ها را محرمان به داد فرشتگان رسيد و با پيمودن جام شرابي به هر يك ترس و پرهيز



 در آستين مرقع

30 
 

هنوز آهنگ گرم و گيراي مرحوم آسيد مصطفي.از وجودشان شست و بيرون ريخت
ت ورف انداز است كه بعد از نقل اين عبارت به حاشيه مي در گوش جانم طنين

ايها الناس شراب قدرت دشمن عقل«كرد كه  مستمعين مجلس روضه را نصيحت مي
اي نوشيد، دست به اعمالي است، خصم منطق و انصاف است، وقتي كه آدميزاد جرعه

ي رسوايي دنيا و داند غلط است، گناه است، خالف عقل و دين است، مايه زند كه مي مي
هاي تفاسير بدل باري بگذريم از نسخه. »ندارد كند و پروايي عذاب آخرت است، اما مي

خاتون، جام و اختالف روايات به هر حال هاروت و ماروت در اشتياق وصال دولت
وار به ديوانه. باره از قيد تعقل و منطق رها شدند شراب را الجرعه سركشيدند و يك
اي وشهي سرخورده كه در گ سوخته و دماغ  شكسته طرف زن هجوم بردند، كودك دل

كز كرده بود، به عنوان آخرين تالش به ميان آمد كه مادرش را از چنگ دو قاضي
بدمست رها كند، اما فرشتگان كه از اين مدعي مزاحم به تنگ آمده بودند، چون با

ي بقيه ...و. اش كردند نهيب و تهديدشان كنار نرفت، به جانش افتادند و قطعه قطعه
دار معصوم، در اعماق گناه و دركات اسفل عذاب اعيهفرشتگان د. قضايا معلوم است

بامدادان كه نسيم سحري از خواب مستي و گناه و جنايت. سقوط كرده بودند
خون بناحق مريزيد، در«بيدارشان كرد، به ياد واپسين فرمان خداوندي افتادند كه 

 «...يد، وحكم و قضا ميل و محابا مكنيد، جور و جفا مپسنديد، و به استبداد مگراي

سرخورده و پشيمان از قبول مناصب دنيوي و ارتكاب معاصي گوناگون، به ياد تنها
اسم اعظمي كه به بركت آن مي توانستند از خاكدان: ي خويشتن افتادند امتياز خداداده

پر آسيب و فساد به شاخسار ملكوت پرواز كنند و در جوار عرش صفا و رحمت
سيل گناه و جنايت و استبداد، اسم اعظم را از لوح... خداوندي پناه جويند، اما

عذاب الهي به صورت نفرين خاليق به سراغشان آمد، مردم. خاطرشان شسته بود
آگين هر دو را گرفتند و در اعماق چاهي در بابل سرنگون آويختند و خروشان و خشم

  .اين مجازات ابدي تا روز قيامت دوام دارد
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 بيب يغمايي بزرگمرد فراموشي ناپذير جندق و بيابانكح - نيميم ز تركستان
 

 

روي تختم در خوابگاه دانشسراي شبانه روزي كرمان لميده و مشغول كتاب خواندن
، آب در النه"رئيس فرهنگ آمده! بچه ها "بودم كه يكي از همكالسان با فرياد 

ن و آسيمه سر ازشتابا "بچه ها ". مورچگان ريخت وآرامش محيط خوابگاه را بهم زد
جا پريدند و به تعويض لباس و ترتيب تختها و پوشيدن كفشها پرداختند و به تاالر جلو

رئيس تازه اي كه در دومين. خوابگاه هجوم بردند تا پذيراي مقدم مقام رياست باشند
هفته ورودش به كرمان، در ساعات چرت آفرين بعدازظهر، آنهم بدون خبر قبلي و از

بدون فوج مالزمان و همراهان، با معرفي راننده اداره از چنگ دربان اين باالتر
سختگير دانشسرا معاف دررفته، و اينك باتفاق ناظم هيجان زده اي كه به استقبالش

 .دويده بود، در طول خيابان مركزي به طرف ساختمان شبانه روزي مي آمد

تاده ماندم و با تظاهر بهدوستان از خوابگاه بيرون زدند و من همچنان روي تختم اف
مطالعه نگاهم را بر صفحه كتاب دوختم، بي آنكه چشم خيره و ذهن پريشانم قادر به

با خاطره تلخي كه از برخورد با رئيس پيشين داشتم، در. خواندن و فهميدن باشد
يك سال و نيمي از آمدنم: وجودم انگيزه اي براي ديدار و استقبال خلفش نمانده بود

ان مي گذشت و در اين مدت طوالني بيش از دو بار به زيارت موجودي به اسمبه كرم
 .موفق نشده بودم، و در هر دو بار از او بدم آمده بود "رئيس فرهنگ استان "

در ذهن خود داشتيم سيماي "رئيس فرهنگ "مفهومي كه ما بچه هاي سيرجاني از 
وجودش وقف رسيدگي به درسمطبوع معلم دلسوز سراپا شور و هيجاني بود كه همه 

و كار شاگردان و معلمان باشد و غالب ساعات روزش را در اين مدرسه و آن مدرسه
بگذراند و از اين كالس بدان كالس رود و نام و نشان بيش از يكهزار محصل واليت را
بداند و با يكايك شاگرداني كه استعدادكي دارند رابطه گرم پدر و فرزندي برقرار كند

ا تشويقها و تحسينهاي بي دريغش بر آتش زندگي بخش شور و شوقشان دامنو ب
در ذهن نقش پذير ما "بهشتي "و اين تصويري بود كه رئيس فرهنگ واليتمان . زند
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 .آفريده بود

چنين نبود و ما بچه هاي از واليت آمده در نخستين "رئيس فرهنگ استان "اما 
ان لر به شهر آمده اي را داشتيم كهبرخوردمان با وجود پرطمطراقش حالت هم

بادمجان را الوي درشت تر و آبدارتري پنداشته و بعد از دندان زدن و احساس طعم
هر چه بزرگتر مي شوي گندتر و بد "گس و گزنده به خاكش انداخته و ناليده بود كه 

؛ و من در اين احساس نفرت بر هم واليتيهايم سبقت گرفته بودم"مزه تر مي شوي
كه، همين يك ماه پيش بي هيچ گناهي مورد خشم و عتاب مقام رياست قرار گرفته و

همان روزي كه جناب رئيس با كبكبه محتشمان به. طعم تلخ بيداد را چشيده بودم
بازديد دانشسرا آمده بود و رئيس دانشسرا، روزنامه ديواري يك صفحه اي مرا، به

بر شور و شوق من بيفزايد، و مقام رياست حضورش برده بود تا با تشويق و تحسين او
مĤبي با ديدن عنوان سرمقاله اي كه من بي خبر از سوابق مالي جناب رئيس نوشته و از
رواج دزدي ناليده بودم، به حكم رابطه اليزال گربه دزد با تركه برداشته، آن را

عنان گسيخته تعريضي به خويشتن پنداشته و امر به احضار نويسنده داده و با اشتلمي
حمله بر من درويش يك قباي واقعا بي خبر از همه جا آورده و از هر قلم زدن و
نوشتني بيزارم كرده بود و بدين نتيجه گيري غلط وادارم كه عطاي رئيس استان را به

خنده آفرين طوطي تو سري "قياس "چيزي از مقوله همان . لقايش بخشيدن اولي تر
  ."گريخورده كل شده دكان روغن

با سابقه اي بدين ناخوشايندي، آنهم در سن پر غرور هفده سالگي، گويا حق به من
داده باشيد، اگر از جايم نجنبيده باشم و به استقبال رئيس تازه نرفته باشم، و با تسامح
بزرگوارانه اي احتماال باز هم حق به من مي داديد، اگر بوديد و مي ديديد كه مقام

ظم دانشسرا وارد خوابگاه شده است و صداي ناظم به عالمت اخطاريرياست باتفاق نا
اين همان شاعري است! بله قربان "كمي بلندتر از معمول در فضاي سالن پيچيده كه 

و براي توجيه بي اعتنائي بي ادبانه من كه لميده ام و پشتم "كه خدمتتان عرض كردم
، و من با استفاده"هرا خوابش برده ظا "به در ورودي است، بهانه اي آفريده است كه 

از اين بهانه خودم را به خواب زده ام و به خنده سركوفته همكالسان در آستانه در
صف كشيده مجال تجلي داده ام؛ تا تكان دست ناظم چشمانم را بگشايد و دست مقام
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همانجور كه لميده اي "رياست از حركت بظاهر وحشت زده ام جلوگيري كند كه 
و با رفتاري كامال خودماني و بي تكلف بر لبه تختم بنشيند و كالهش را "باش راحت

روي بالشم بگذارد و به ناظمي كه با چشم غره اش چنگ و دندان مي نمايد، با لحني
، و به انبوه شاگرداني كه به"شما هم بفرمائيد روي آن تخت بنشينيد ": ماليم بگويد

شماها هم مي "فته و پرده در ورودي شده اند بگويد قصد تماشا از سر و كول هم باال ر
 ."خواهيد برويد توي باغ بازي كنيد، مي خواهيد بياييد تو بنشينيد

چند نفري از دوستان تذكر داده اند( اين بود گزارش فشرده اي از نخستين برخوردم 
كه در جاي ديگري صحنه نخستين برخوردت را با مرحوم يغمائي روي پله هاي

يادم نمي آيد در كجا همچو چيزي نوشته ام و حوصله. رت دانشسرا نوشته ايعما
، درست است!اگر همچو چيزي نوشته باشم، استثنائا. بازخواني پرت و پالها هم ندارم

و اولين باري كه يغمائي به دانشسراي ما آمد، در كمال بي تكلفي روي پلكان جلو
اما نخستين جلسه اي كه مرا. تگوئي كردعمارت نشست و با چند نفري از بچه ها گف

مقام. با حبيب يغمائي.) مورد عنايت خود قرار داد، همين است كه در اينجا نوشته ام
مرد، در نخستين مصاحبتي كه. رياستي كه با سلف خويش تفاوتهاي آشكاري داشت

بيش از يك ساعت به طول انجاميد و تبديل به مجلس مشاعره و جلسه اي دوستانه
شد، مرا مفتون رفتار بي تكلف و در عين حال دهاتي وار خود كرد، و خشت بناي خالي
از خلل محبتي را گذاشت كه سي و شش سال دوام آورده است و تا دامن كفن نكشم

 .زير پاي خاك، همچنان بر دوام خواهد ماند

عردوران رياست يغمائي دوامي نداشت و اگر جز اين بودي عجب نمودي كه مرد، شا
روستائي وش آزاده خوئي بود، هر يكي از اين مشخصات سه گانه شاعري و بي تكلفي

 .و آزادگي آفت صدها رياست است، و يك داغ دل بس است براي قبيله اي

سه ماه بعد سال تحصيلي به پايان رسيد و يغمائي رفت و مسند به ديگري پرداخت، و
اي در فراقش گفتم و در پي اشمن در جوش امتحانات آخر سال، نشستم و قصيده 

در يكي از شماره هاي. ( فرستادم، و خود راهي واليت شدم و آماده قبول معلمي
 (يغماي سال دوم چاپ شده است
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نامه تشويق آميزي از. اواسط تابستان بود كه پستچي آمد و بسته اي آورد و نامه اي
ه شعرم، و اولين و آخرينحبيب و دوره جلد شده اي از سال اول يغما به عنوان جايز

 .صله شعري كه در طول عمرم گرفته ام

نامه حبيب و از آن باالتر صله اش مي توانست موثرترين راهگشاي زندگي آينده من
جوان مشتاقي. اما دريغا كه زمين شوره سنبل برنيارد. باشد، اگر استعدادكي مي داشتم

بجاي اميرارسالن و الف ليله و را درنظر مجسم كنيد كه در هفدهمين مرحله زندگي،
حداكثر سه تفنگدار، صاحب دوره اول مجله يغما شده است، مجموعه اي از آثار نظم و

 .نثر بهترين نويسندگان و شاعران بلند آوازه ايران، مصحفي در سراي زنديقان

دو سالي گذشت و. چرخ كهن به شعبده گشتي زد، روز و شبي نهان شد و پيدا شد
. (به دانشگاهم "حكمت "زي به تهرانم كشاند، و اصرار عنايت آميز گردش نورو

چون مي ترسم فرصت كفاف ندهد كه در جاي ديگري به اداي دين خودم و هموطنان
بافرهنگم نسبت به مرحوم علي اصغر حكمت پردازم، بگذاريد همينجا و گرچه به

مرد، با. فرهنگ حكمت مردي به تمام معني فرهنگي بود و با: اختصار عرض كنم
استفاده از قدرت رضاشاهي به گسترش فرهنگ و مدارس جديد پرداخت؛ كه، پي
برده بود مسائل و مشكالت ايران فرهنگي است و جز با تعليم و تربيت نمي توان ملتي

 .را از چنگ خرافات و موهومات رهانيد و به گرد كاروان تمدن رسانيد

ه صفحات جنوبي ايران، در حق من كهعلي اصغر حكمت در يكي از سفرهايش ب
، بر!محصل متوسطي بودم، عنايتها كرد و به تهرانم كشاند و ، در اواخر فروردين

آن بزرگان چو زنده مي نشوند،. رحمه اهللا عليه. صندلي دانشجوئي دانشگاهم نشاند
 (...كاش

اشت،مرد، در هر مقام و منصبي كه بود و با هر عنواني كه قدم به شهري مي گذ
بالفاصله راهي مدرسه اي مي شد و با معلمان و شاگردان ديدار و گفتگوئي مي كرد، و

شما از وزراي فرهنگ. اگر استعدادكي مي ديد از پرورش و مواظبتش غفلت نداشت
عهد آريامهري چند نفر را مي شناسيد كه در دوران وزارتشان قدم به مدرسه اي
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 .!ان ديگر پيشكشتانگذاشته باشند؛ نخست وزيران و وزير

در محله آب سردار خيابان ژاله به سالم حبيب رفتم و چون اطاقكي در همان محله
.گرفته بودم از فيض همسايگيش برخوردار شدم و به خدمات پادوي يغماي سرافراز
از آن پس بندرت هفته اي، و حداكثر ماهي، گذشت كه يكديگر را نبينيم و با هم جر و

 .ز هر ديدارش خاطره اي نداشته باشمبحثي نكنيم، و ا

حبيب صاحب حركات و اطواري اختصاصي بود، ويژگيهائي كه به خودش مي برازيد و
جد پدري يغمائي حاجي سيد ميرزا نامي. رفتاري محصول عامل فراوان اثر وراثت .بس

جد. جندق و بيابانك "مالي "بوده است پيش نماز و قاضي شرع و به عبارتي جامع تر 
"مادري او هم يغماي معروف است و به روايت خود حبيب اين دو جد بزرگوار 

معاصر بوده اند و سخت با يكديگر دشمن، كه دو دانشمند يكي فقيهي زاهد خوي و
اما اين هر دو در وجود نواده. "يكي شاعري شاهدجوي در واليتي مسكين نگنجند
ي كه در افعال و اقوال يغمائي بهخويش گنجيده بودند، آنهم چه گنجيدني؛ و تناقضات

 ...چشم مي خورد محصول ناسازگاري اين خربزه و عسلي بود كه

تركيب خوي خشن روستائي با روح شاعري و ذوق ممتاز ادبي، از وجود حبيب
.، نيميم ز تركستان نيميم ز فرغانه "مظهر العجايب "معجوني ساخته بود به تعبير من 

ه هاي متناقض رفتار، حركاتش مايه رنجش و احيانا انتقادمردي كه به دليل همين جلو
  .كساني بود كه تنها يك بعد زندگي او را ديده و از ابعاد ديگرش بي خبر بودند

بعيد مي دانم هيچ شاعري به اندازه سعدي در روح و طبع زندگي حبيب موثر بوده
مرحوم فروغي با درست است كه حبيب ما از آغاز جواني و دوران همكاري با .باشد

فردوسي و شاهنامه جاودانه اش محشور بوده است، درست است كه به بركت ذوق
سرشار و ممارست طلبه وارش در شاهكار فردوسي، يكي از سه چهار شاهنامه شناس
برجسته زمان بود و آنهم بي هيچ عربده و ادعائي، درست است كه چند بيتي كه به

وده است با ابيات گزيده شاهنامه پهلو مي زند، ومناسبت اهداي مجسمه فردوسي سر
درست است كه چاپ منقح او از گرشاسبنامه با گذشت چهل سال هنوز هم نمونه
تركيب معتدلي از تصحيحات علمي و ذوقي است، و درست است كه در احياي نام و
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شاعر آثار بسياري از اساتبد سخن پارسي سهم برجسته او قابل نفي و انكار نيست؛ اما
 .محبوب و مرشد روحاني او سعدي بود و بس

همان سعدي بلند آوازه اي كه از يكسو صيت سخن در بسيط زمين رفته اش وزير
مقتدري چون شمس الدين صاحبديوان را به تعظيمي بي سابقه وامي دارد، تا در
رهگذر عام از اسب فرود آيد و حشمت كوكبه سلطاني درهم شكند و بر دستش بوسه

د؛ و از سوئي ديگر در جامع سمرقند با ديدن طلبه اندك سال زيباروئي دل از دستزن
مي دهد و بي پروا از مالمت مدعيان، بحث صرف و نحو عربي را واسطه نظربازي مي

مي سرايد؛ كه، بگفت احوال ما برق جهان "بليت بنحوي يصول علي مغاضبا "كند و 
 ...است

ر اوج مقام معنوي و وقار ثقيالنه اي كه الزمههمان شيخ مقبول مسندنشيني كه د
ناگزير آن است، با نغمه بلبلي عنان دل شيدائي از دست اختيار فرو مي نهد و
همصداي مرغ سحري، با نشاط جواني و شور كودكي، كاروانيان خسته را از خواب

گر: نوشين بامدادي مي پراند، و تازه بجاي عذرخواهي به مالمتشان مي پردازد كه
 ...ذوق نيست ترا كج طبع جانوري

همان سعدي آزاده از بيم و طمع رسته اي كه در حالي با ذوالفقار زبانش به جان سردار
سر مي دهد، و در "عمارت با سراي ديگر انداز "خونخوار مغول مي افتد و فرياد 

مقام پانصد ديناري "نياز "ديگر حالتي براي صد و پنجاه ديناري كه قاصد بينوا از 
هر به ديناريت سالي عمر باد، تا بماني "صدارت پناهي كش رفته است، با دعاي 

 .رسوايش مي كند "سيصد و پنجاه سال

همان سعدي سني متشرعي كه يك جا در مرگ مستعصم واپسين خليفه عباسي
خون فرزندان: آسمان را بر زمين مي گرياند و به تازي و پارسي شيون سر مي دهد كه

في شد ريخته، و در جائي ديگر با نظام جبار و خونخواري كه طومار ملكعم مصط
مستعصم اميرالمومنين را درهم نورديده و بر بساط قدرتش تكيه زده است، كنار مي

 .آيد و مدحشان مي كند
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همان مسلمان متعصبي كه از يك سو به نمايندگي نداشته از خدايش منت گذار گردن
است و غازي مجاهد بتكده سومنات، و از ديگر سو گلبانگگبر و ترساي وظيفه خوار 

عاشقم بر همه عالم كه همه: عارفانه اش در اين برهوت وحشت خيز حيات پيچيده كه
 .عالم از اوست

مي نهد و "تاثير تربيت "را در جوار  "عشق و جواني "همان معلم اخالقي كه باب 
توت "و  "دروازه كازرون "به ياد  "تن آدمي شريف است "ناگهان از مقوله اي چون 

مي افتد و گلزار دماغ پروري چون بوستان جاودانه اش را از "سياه بر جامه چكيده
نصيبي مي بخشد آنهم بدين بهانه كه تنها ذات ذوالجالل "هزليات "خار و خس 

 ...نگردد هرگز از حالي به حالي: خداوندي است كه

و به بركت همين ارادت و. عدي بزرگوار بودحبيب ما هم دلداده و ستايشگر اين س
تعلق خاطر، خودش سعدي بي رقيب زمانه ما، هم در تنوع حاالت و هم در مضامين

 .كالم و سخن سهل و ممتنع سعدي وارش

نمي خواهم در اين يادداشت به سبك شناسي و نقد سخن او پردازم كه اين خود بحثي
مثتويهاي روان بي تكلفش دقت كنيد و پيش ديگر است و نيازمند مجالي ديگر؛ اما در

از آنكه سختگي الفاظ و سهولت بيان از هنرهاي ديگر غافلتان كند، مصراع ها را دنبال
  .هم بنويسيد و ببينيد در نثري بدان رواني چه تغييري در اركان جمله مي توان داد

زي، نهاو هم، چون مرشدش سعدي، شاعري اجتماعي است و اهل پند و حكمت آمو
چون حافظ از سطح محسوس به عمق معقول نگريستن و انگشت بر در نگشودني
اسرار ازل رنجه كردن و غلغله در صوامع ملكوت انداختن و از ناسوت به الهوت

اينهمه زخم نهان هست و: پرداختن، و سرانجام افسرده و حيرت زده ناله سردادن كه
ت نبود و ادعائي هم نداشت، اما در طرحنه، حبيب ما اهل اين مقوال. مجال آه نيست

مسائل اجتماعي چيرگي كم نظيري داشت؛ نمونه هايش فراوان، و از آن جمله در
مثنوي دلنشيني كه با توصيف نخستين سفر كويري خويش تصوير جاندار و بديعي از

 .رنج سفر و وحشت بيابان و هيبت كوير پيش چشم خوانندگان گسترده است



 در آستين مرقع

38 
 

  شعله اي، نه مهي نه چراغي، نه

  چون دل ظالمان، شب سيهي

  تر مانند، ابرهاي سياه

  بسته بر اختران روشن راه

  ريگ تازنده چون رهاشده ديو

  كرده هامون پر از غرنگ و غريو

  بر سر و چشم، خاك پاشنده

  چهره و گوش را، خراشنده

..... 

  آن شتربان زمام هشت از دست

  كه شتر راهبرتر از من هست

  ي گدار به آبنزند خويش ب

  نرود هيچ جز به راه صواب

  پيروي از نجيب جانوري

  به كه از بيشعور راهبري

  ناشناسندگان كه راهبرند

  كاروان را به پرتگاه برند
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  چون نداري ز راهي آگاهي

  پيروان را مبر به بيراهي

  نكشد قوم را به راه هالك

  جز بد انديش جاهل بي باك

  مرد، اگر بخرد است، لج نكند

 را ز لج فلج نكند كارها

افتي نكند و بتدريج. بگذريم كه بحث در اين زمينه مستلزم طول و تفصيل بسيار است
سرانجامش به ياوه گوئي نكشد و آبروي در جواني به دست آورده را بر خاك دامنگير

"شاعر متعهد "سابق و  "شاعر ملي "البته باستثناي جناب آقاي شهريار ( پيري نپاشد 

ماشاء اهللا در سالهاي اين سوي هشتاد، همچنان نطقشان باز است و طبعشانفعلي، كه 
و يغمائي به شهادت آثار.) روان و ذوقشان گرم معجزنمائي، آنهم چه معجزنمائيهائي

بازمانده به سينه ها سپرده اش تا واپسين روزهاي زندگي شعر مي گفت و خوب و
 .سنجيده مي گفت، حتي بهتر از دوران جوانيش

ا روستائيها از شرح غمها و ناكاميها و رنجهامان بيشتر لذت مي بريم تا توصيفم
در قالب عادت جلوه گر شدن اين خصيصه. لحظات خوش زندگي و وصف كامرواييها

اي كاش جامعه شناس آشنا به معرفة النفسي همت مي. به چه علت است، نمي دانم
مي گفت آيا اين حالت خاص روحيبه ما . كرد و به ما مي گفت چرا چنين شده ايم

معلول اعتقاد به چشم زخم است يا محصول طبيعت گريه پسند و شادي گريز مردمي
كه مذاق جانشان با قهر طبيعت آشنائي دارد و با تحوالت انقالبي شكل زمانه كه هر

نگرانيهاي نه چندان. چندگاه موجبات تاراجي فراهم آورده و مصادره ها و كشتارهائي
 جائي كه ما كويريان مĤل انديش را متظاهر به فقر و ناكامي بار آورده است؟ناب

غالبا از تهيدستي. باري، حبيب ما هم از اين خلق و خوي دهاتي بي نصيب نمانده بود
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خود مي نوشت و مي ناليد و حال آنكه در مضيقه مالي نبود، و به عبارتي روشن تر
اين توضيح را. حد كفاف معيشتي متوسطصاحب سرپناهي بود مناسب و درآمدي در 

بالفاصله آوردم كه مبادا خوانندگان ناآشنا او را در رديف مردم متمكني چون
خير، راهي كه حبيب به حكم طبيعت و. مسعودي ها و مصباح زاده ها محسوب دارند

تربيتش؛ و به حكم قريحه شاعري و طبع آزاده اش برگزيده بود، در مسير اينان نبود
اما آه و ناله هائي هم كه از. نمي توانست باشد؛ كه، هر كسي را بهر كاري ساخته اندو 

بي پولي سر مي داد بيشتر از مقوله اغراقهاي موهوم شاعرانه بود نه واقعيات ملموس
هر چندگاه شخصيت فرهنگ پروري يا مقام صاحب قدرتي با كمكهاي مختصر. روزانه

له اش مدد مي رساند، و او هم قسمت اعظم آن را صرفو البته موثر خود به انتشار مج
نشر يغما مي كرد و قسمتي را هم با گشاده دستيهاي غالبا شاعرانه خويش به تمام

 .معني كلمه، تلف

با اين همه روزي كه رفت بخالف اكثر اديبان و قلم زنان ديار، البته، فرهنگ پرور ما
ي نمرد، دو سه ميليون توماني هم ميراثعالوه بر اين كه مقروض نبود و از بي دوائ

باقي گذاشت به صورت يك طبقه دو سه اطاقه از خانه اي در خيابان هدايت و مختصر
 .وجهي معادل معاش يك ساله در حساب بانكيش

مي دانم زير لب مي خنديد و متهم به تناقض گوئيم مي كنيد كه اين ماترك هنگفت
رآمد يك هفته فالن بقال سر گذر و فالن سيگاردر حال و هواي بركت خيز امروزين د

فروش حاشيه خيابان ناصرخسرو و معادل درآمد يك ساعت فالن دالل معامالت ملكي
بخنديد و هر چه مي خواهيد بگوئيد، اما اين را هم بدانيد كه در عالم من و. است

اريم داشتن سهحبيب يغمائي كه با ميليونها و ميلياردهاي بادآورده امروزين آشنائي ند
اطاق مفلوك محقر كلي سرمايه است و آدميزاده را از اعماق استضعاف به اوج استكبار

 .اوست "ثروت "مي پراند؛ كه، فكر هر كس به قدر 

خصوصيت ديگر حبيب آه و ناله دروغينش از عليلي و بيماري بود،و حال آنكه مزاجي
ودم، چنان آه و ناله اي ازسالم داشت، سي و چند سال پيش كه به تهران آمده ب

بيماريهاي عالج ناپذير خويش به راه انداخت كه در عالم جواني و سادگي فريب
چون هنوز مرض شاعري. خوردم و پنداشتم كه استاد همين يكي دو هفته رفتني است
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رهايم نكرده بود، به كنج اطاقكم خزيدم و با بغضي در گلو فشرده به ساختن مرثيه اي
و اين زودباوري دوران جواني بنده، سي سالي مايه شوخي و خنده من وپرداختم؛ 
 .حبيب بود

چشمش آب. حبيب را گويا فراموش نكرده باشند "كوري "خوانندگان يغما ماجراي 
براي جراحي به لندن رفت و بعد از عمل چون يك دو روزي. مرواريد آورده بود

ديگر آن آسمان نمي "از قبيل  چشمانش را بسته بودند با شعرهاي جانسوز خويش
چنان شور و ولوله اي در محافل فرهنگي و ادبي ايران برپا كرد كه آن سرش "...بينم
 .ناپيدا

او در عالم شاعري و نويسندگي هم معجوني از اين مقوله بود، مي آمد و در دفتر بنياد
ه نوشتهفرهنگ مي نشست و مرا به اصرار وادار به نوشتن مي كرد و مي دانست ك

مقاله را مي گرفت و. هاي من مايه كلي دردسر است و باب طبع بزرگان زمانه نيست
چاپ مي كرد و چون متصديان وزارت اطالعات مورد مالمتش قرار مي دادند يا دستور
توقيف مجله اش را صادر مي كردند، در سنين باالي هفتاد، نفس زنان ده ها پله راه

اينها را احمقي مي نويسد و چند تا "پيمود و با توضيح اينكه وصول به دفتر وزير را مي 
چين غضب را از پيشاني نازنين مقام برمي داشت و به عالمت "احمق هم مي خوانند

تبيسم بر گوشه لب نازكشان مي كاشت، و مجله را موقتا از مخمصه مي رهانيد تا
ش مادرهاي الابالي برسانند ومنتشر شود و دايه هاي مهربانتر از مادر بخوانند و به گو

كار ريشه پيدا كند و خريد چند صد شماره مجله موقوف شود و عالوه بر كسر درآمد،
مساله تهديد به توقيف در ميان آيد و پيرمرد مجبور شود، در شماره بعد به مناسبت و
بي مناسبت صفحاتي را به مدح سران ملك و مقربان حضرت اختصاص دهد تا بدانند

 .حقه مهر بدان مهر و نشان است كه بود: كه

تا آنجا كه من شاهد بوده ام غالب مزاجگوئي هاي ده دوازده ساله اخير يغما به
مناسبت هائي از اين قبيل بوده است و مايه بخش حمله مدعياني كه دستي از دور بر

در غالب اين موازد عمل پيرمرد شباهت كاملي داشت به شيرين. آتش داشته اند
ري عياران و جوانمرداني كه به روايت قصه ها خانه ثروتمندي يا كاروان تاجري راكا
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 .مي زدند و كاالي به دست آمده را به بينوايان شهر مي رساندند

اما پيرمرد براستي چنين مي كرد و نمونه هايش نه يك نه ده. قصد بت سازي ندارم
هي بدل كردند يكي ازدر همان سالي كه تاريخ هجري را به شاهنشا. كه صدها

نويسندگان يغما در مقاالتي كه راجع به هندوستان مي نوشت، بر سبيل حكايت اشاره
اي به نظير اين عمل البته غير الزم كرد كه شاه ديگري در هند مرتكب شده بود و

 .جانشينش مجبور گشت رشته هاي ابلهانه پدر را پنبه كند

پيرمرد مجبور شد در شماره بعدي با چاپ نشر اين مقاله سر و صدائي برپا كرد و
از اين مقوله در مقاالت خود من موارد. مطلب چاپلوسانه اي دفع شري كرده باشد

بسياري پيش آمد كه مدير يغما را مجبور به مديحه سرائي كرد و اين عملش اگر
گناهي باشد سهم اعظمش نصيب دوش ناتوان من است و گويم اين نيز نهم بر سر

 .دگر آنهاي

با اينهمه در مواردي نيز تن به مديحه سرائي مي سپرد و زبان طاعنان را در حق
خويش دراز مي كرد؛ و انگيزه اين عمل گاهي طبع مالمت پسند خويشتن آزارش بود

 .و گاهي روح عجايب پسند طرفه كارش و گاهي طبيعت حق شناس حق گزارش

فارش دشتي راهي بيمارستان قلبچند سال پيش، احساس ناراحتي قلبي كرد و به س
نه تنها حق ":شد، و پس از معالجات چند هفته اي، بيرون آمد سالم و تفاخركنان كه 

خواستم. "العالجي نخواستند كه به دستور علياحضرت ده هزار تومان هم به من دادند
دريغم آمد. توضيحي بدهم كه اين به اشارت دشتي بوده است، نه عنايت علياحضرت

 .مرد بدين دلخوش بود و انعام بزرگان را وجه امتيازي مي پنداشت و مايه تفاخري كه

گرچه مي دانم با اين كارها مخالفي، اما "هفته بعد بازآمد و قصيده اي به دستم داد كه
قصيده در مدح مادر شاه. تا نيمه هايش خواندم. "بخوانش و اصالحي اگر داري بكن

هجوم غضب عنان اختيار از كفم ربود و كاغذ را پاره كردم. بود آنهم با چه آب و تابي
 .و در سطل زير ميزم ريختم، همراه مبلغي مالمتهاي دالزار و پرخاشهاي بي اختيار

بي آنكه از اشتلمهاي من روي ماللي درهم كشيده باشد، دست به جيب بغلش برد و



 در آستين مرقع

43 
 

سخه دومي از رويشمي دانستم ديوانگي مي كني، ن"نسخه اي ديگر بيرون كشيد كه
به. "نوشتم و به كوري چشم تو مي دهم خطاط بنويسد و در مجله منتشر مي كنم

محض خدا مكن، اين محبت را دشتي كرده است ، آن زن عقلش "التماس افتادم كه 
خودت را رسواي مردم و منفور خاليق مي كني، آنهم بي هيچ. بدين كارها نمي رسد

دسته چكم را بيرون. "عقلت نمي رسد " خنديد كه. "احتمال نفعي و امكان تشكري
."ده هزار تومانت مي دهم برايش پس بفرست و خودت را ضايع مكن "كشيدم كه 

چاپش مي كنم، هيچ عيبي هم ندارد، خيلي هم خوب كاري كرده ام، "برآشفت كه 
فآخر اراجي. اين خودش سپر بالئي است براي آن پرت و پالهائي كه تو مي نويسي

 ."ترا كه بدون اينها نمي شود چاپ كرد

اين هم نوعي توجيه و دليل تراشي بود كه به نظر من بكلي ناموجه مي نمود ولي از
انصاف نگذريم كه او در ادعايش صادق بود، و طرفدار سليقه جراح مرهم نه، كه

تهراهي كه بكلي با سبك و سليقه من ناسازگاري داش. درشتي و نرمي بهم در به است
 .است و اميدوارم تا لحظه واپسين هم داشته باشد

رفت و شماره بعدي. جر و بحث آن روزمان به درازا كشيد ، بي هيچ حاصلي و اقناعي
دو هفته اي از انتشارش گذشته بود كه با پست. يغما منتشر شد با قصيده كذائي

ديحهرندي از اهل ادب در پاسخ آن م. گشودمش. شهري پاكتي به دستم رسيد
.قصيده اي گفته بود با همان وزن و قافيه، لبريز از دشنام و تعنت به مادح و ممدوح

خوب "گفتم . مطالعه نامه را به پايان نبرده بودم كه در اطاق باز شد و حبيب درآمد
برايم فرستاده بودي و "خنديد كه . "ببين چه جانانه به جنگت آمده اند! شد آمدي

شعري كه تو گفته اي بايد از اين. ندان هنري هم نكرده بوديديدم، بد نبود، ولي چ
اين را من نگفته ام، ولي هر كه گفته است از زبان دل من و "گفتم . "قوي تر باشد

حيرت كردم كه. "احتياجي به انكار نيست " برآشفت كه. "هزاران خواننده يغما گفته
ا سليقه شخصي ام كه هرگزبيش از هر كس هم با سياق شاعري من آشنا بود و هم ب

اما. در تمام عمرم به هيچ شخص و مقامي با امضاي جعلي و مستعار حمله نبرده ام
ماجراي جر و بحث چند هفته پيش و پرخاشهاي من شبهه اي در ذهتش باقي نگذاشته

اخيرا دريافتم كه سراينده آن شعر يكي از دوستان من و. ( بود كه گوينده قصيده منم
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.ر. ع. ا "خدا رحمت كند . حبيب بوده است در فرهنگستان ادب و هنر ايرانهمكاران 
و ظاهرا به روايت يكي از فرزندانش اين شبهه نابجا تا. ) را و همه رفتگانمان را ".ب

اگر چه به حكم روح. واپسين روزهاي حيات همچنان برايش باقي بوده است
هم گرفته باشد ديري نپاييده پرگذشت و طبع بلندش رنجشي به دل نگرفته و اگر

است، اما طرح قضيه را در اينجا الزم ديدم تا گوينده قصيده، اكنون كه بيم خطري در
ميانه نيست، خود را معرفي كند، و دامان طبع مرا از لوث حبيب آزاري و ناحق شناسي

 .مبرا سازد

توجه به محيطدر حد خويش و با . وارستگيهائي داشت. حبيب طبعا مرد آزاده اي بود
بعيد مي دانم. زندگي و اقتضاي زمانه اش صاحب روح مبارز و حقيقت پرستي بود

جوانان مبارز امروزين اهل خواندن خزعبالت بنده باشند با اين همه اگر در شمار
معدود خوانندگان اين مقاله كساني از اين جماعت باشند و برآشوبند كه مديحتگر

مرد كويري روح: ده است، به عرضشان مي رسانم كهملكه مادر چگونه مبارزي بو
مبارزي داشت، يعني در اعماق ضميرش تمايلي به دفاع از حقيقت نهفته بود كه گاهي
به مناسبتي جلوه گري مي كرد؛ و اين، خود در وجود آدميزادگاني كه از مرز پنجاه

ده و سخت وسالگي گذشته باشند و در اين سرزمين بالخيز تقيه پسند عمري گذران
مخصوصا وقتي كه. سستي ديده باشند، در نوع خودش خالي از اهميتي و ارزشي نيست

بخواهند با دستي خالي به حكم عشق به زبان و ادب فارسي مجله اي از نوع يغما
منتشر كنند كه جز با حمايت دولت ادامه حياتش از محاالت است، مگر آنكه صاحبش

داشته باشد كه جمع اين دو، اگر نه از ممتنعات، كهثروت بادآورده و ذوقي بكمال 
 .بسيار نادر است

كسي كه با جزر و مدهاي سياسي نيم قرن اخير آشنا باشد و به دوره هاي سي و يك
در اوج. ساله يغما نظري افكند، شواهد بسياري در تاييد مدعاي من خواهد يافت

يغ ابله فريب غزلي از تولليجشنهاي دو هزار و پانصد ساله و نشان بخشيهاي بيدر
 :چاپ كردن با ابياتي از اين دست

  گنج خسرو تا درخشد وصل شيرين حاصل است
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  تيشه اي كو تا زنم بر فرق اين فرهادها

  "نشان "بي نشاني به كه از هر ناسزا گيري 

 پاس بس يغماگريها، مزد بس بيدادها

 .دل شير مي خواهد

و دسته قلم به دستش اشعاري از اين گونهدر بحبوحه به قدرت رسيدن علم و دار 
 :آنهم به طرز نماياني بر صفحه يغما نشاندن كار كوچكي نيست

  گناه است در كيش آزادگان

  هنر پاي بند درم ساختن

  به نيروي طبع سخن آفرين

  فرومايه اي را علم ساختن

  قلم گر ستم پيشه اي را ستود

 بنان را ببايد قلم ساختن

مصدق و در بگير و ببند بي محاباي حكومت زاهدي، غزل حافظ يك ماه بعد از سقوط
 :را در كادر نهادن و منتشر كردن عمل كم دردسري نيست

  به صبر كوش تو اي دل كه حق رها نكند

 چنين عزيز نگيني به دست اهرمني

 .حاكمان و محكومان: فرزندان آدم عموما از دو قبيله اند

وثي عميقي كه از لذت سواري برده اند در بنددسته حاكمان و خرسواران با درك مور
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نبوغ. موهومات دست و پاگيري از قبيل ديانت و وجدان و انصاف و اخالق نيستند
مردم فريبي از همان نخستين لحظات تولد به بركت شير مادر و تربيت پدر در اعماق

بقهفرزندان اين ط. وجودشان ريشه مي دواند و به سر منزل مقصودشان مي رساند
همان بتهاي عياري هستند كه با آرايشي به اقتضاي زمان در صحنه روزگار ظاهر مي

اگر بازار ديانت رواج داشت، بر قطر عمامه و طول تحت الحنك مي افزايند و. شوند
اگر احساسات ملي به جوش آمده بود، داغ وطن بي .سنگ دين بر سينه مي زنند

اگر. لبته گرامي، ميهن آرام و قرارشان مي ربايدتابشان مي كند و عشق بي امان مام، ا
اميدي به رونق كار چپ روان رفت، پرچمدار خلق پيشتاز مي شوند و در غم بي آب و

 .ناني توده هاي زحمتكش اشك حسرت مي ريزند

گروهي اهل سواري دادنند و پشت: دسته ديگر طبقه محكومانند، با طبايع متفاوت
و گروهي با شعار فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو خسته به پاالن قضا سپردن؛

دراندازيم، در هواي چموشي كردن و سرانجام يا در اوان جواني پيكر شكنجه ديده
خود را به رگبار مسلسل و چوبه دار سپردن، بي آنكه در اين برهوت جهل و تعصب

ه سكوتپيش پائي روشن كرده باشند؛ يا بعد از جوش و خروشهاي بي حاصل به زاوي
و سرخوردگي خزيدن، كه از اين سپس من و كنجي و گنج بي خبري؛ يا به فيض
عبرت آموزي از بازي روزگار با همه جوش دروني هم رنگ جماعت شدن و ديده را

 .ناديده گرفتن و غالبا با خويشتن خود در كشمكش بودن

يش عشقي بهدر سويداي دل و اعماق وجود خو. و حبيب ما از افراد اين جماعت بود
فضيلت و آزادگي داشت، مصداقي از آتش زير خاكستر، يا اتش از كاروان به جا مانده؛

چون طعم. كه، مرد شاعر بود و مثل هر شاعر واقعي بيزار از ابتذال و فريب و فساد
تلخ استبداد را چشيده و به چشم خود ديده بود چگونه در رژيمهاي اختناق و استبداد،

ايش از جنس فرشتگان، ابناي بشر به دركات اسفل حيواني سقوط ميو گرچه فرمانرو
كنند و هوچيان و چاپلوسان بر جان و مال خاليق مسلط مي شوند، با همه محافظه
كاريها، هر جا كه مي توانست با طبع خداداد و قلم توانايش به ستايش آزادي و

توقعي ندارد، و "سخن " و البته كه عرف جامعه ما از شاعر جز:( آزادگي مي پرداخت
اگر كساني حد توقع خود را باالتر برند رنج خود افزوده اند و بس؛ نمونه اش مرحوم
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دكتر بقائي كرماني كه قطعه اي از حبيب پسنديده و به خطي خوش نويسانده و بر
 :، آويخته بود، كه!ديوار كتابخانه، كه اطاق پذيرائي و نشيمن و خوابش هم بود

  ين بتر كه يكيگنهي نيست ز

  به ستم پيشه چاكري بكند

  وآن ستم پيشه را به قول و به فعل

  در ستم پيشگي جري بكند

  مردمي را ضعيف سازد تا

  خودپرستي دالوري بكند

  ملتي را فقير خواهد تا

  تيره رائي توانگري بكند

  خاك بادش به سر كه با اين طبع

 دعوي دانش و سري بكند

 (با قاطعيتي بيرحمانه حاضر نشد با مرد روبوسي كندو به جرم يقولون مااليفعلون 

  مجال فكر و بيان سخن به آزادي

  فضيلتي است كه يزدان به نوع انسان داد

  غالم همت آنم كه دست از آن نكشيد

  وگرچه بايدش از جان و مال تاوان داد
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  به سلب حق خود از خود، هزار ره بتر است

 كسي كه بود بفرمان، از آن كه فرمان داد

سينه حبيب صافي تر از آن بود كه زنگار كينه اي بپذيرد و رسوب رنجشي بر آن باقي
اگر در دوستي مرتكب خطائي مي شد، مي آمد و صاف و صريح و بي پرده. ماند

اعتراف مي كرد و بي هيچ ضرورتي با تكرار اين اعتراف در هر مجلس و به هر
چه عظمتي از. رهگذر مرد مردانه اي بوداو در اين . مناسبتي به تنبيه خود مي پرداخت

اين باالتر كه آدميزاده بت نفس خود را بشكند و با اعتراف به گناه پاي مالمت بر فرق
طبعا تندخوئي درشتگو بود اما بزودي و في المجلس پشيمان مي شد و آرام. غرور نهد

كه در شبي. مي گرفت و مي كوشيد غبار كدورت از خاطر رنجيده مخاطبش بزدايد
منزل دشتي با هم بوديم و خواننده نامدار زمانه بنان هم حاضر بود، و مي خواست با
خواندن چند بيتي بر صفاي مجلس بيفزايد، حبيب رو به بنان كرد كه اين شعر را

  :بخوان

 زنهارتا ز تو بر خاطري غبار نماند عاقبت از ما غبار ماند،

 .شعار حبيب نازنين ماستو من بمعاينه مي ديدم كه اين سخن سعدي 

يغمائي به شيوه سنتي ديار ما سر و كارش با اشخاص بود نه مكتبهاي فكري و احزاب
سبك و سليقه اي كه در نظر جوانان قاطعيت پسند زمانه نامعقول است و. سياسي
اما پيران پخته كار ديده را نظري ديگر است كه نقش شخصيتها را در انحراف .مطرود

و سياسي ديده اند و به حكم همين تجربت به اساسنامه ها اعتقاديمكاتب فكري 
او به اقتضاي همين سليقه سنتي از يك سو سر ارادت بر آستان تقي زاده نهاده. ندارند

بود، و از ديگر سو دل به مصدق و رضوي داده بود؛ و سر موئي در اين رهگذر اهل ريا
 .و مصلحت انديشي نبود

با اينكه قسمت اعظم. و بي اعتنا به تشريفات و تجمالت مردي درويش مسلك بود
زندگيش در تهران گذشته بود و در تماس با رجال و اشباح رجالي كه دلبسته كبكبه
بودند و پاي بند ظرافتهاي معمول زمانه، ولي او در همه اقوال و افعال و اطوارش
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يچ تصنعي، بهخشونتهاي كويري و صراحتهاي روستائي را حفظ كرده بود، بي ه
 .صورتي كامال طبيعي با خود آورده از آنجا، نه به خود بربسته

ناگهان متوجه شدم كه صندلي. با چند نفري از دوستان مشغول صرف غذا بوديم
به جستجويش. حبيب خالي است و عجب تر اينكه بشقابش هم روي ميز نيست

ي از مهمانان نشسته،برخاستم، ديدمش در اطاقي ديگر زانو به زانوي راننده يك
آنجا خيلي شلوغ بود و با آقا حرف "مشغول غذا خوردن است؛ و بهانه اش اينكه 

 .تواضعي بزرگوارانه با زير دستان: ، و واقعيتش"خصوصي داشتم

اصرار كردم، سر بيخ. خواستم برسانمش نپذيرفت. شبانگاهي از مهماني برخاستيم
ب خانه بروم و انعامي بدهم، اينها چشمشانبگذار با راننده صاح "گوشم گذاشت كه 

 ."به دست ماست

از طعن و سرزنش ديگراني لذتي مي برد و ناآشنايان. طبعي مالمت پسند داشت
 .طريقت حمل بر نظربازي و پول دوستي اش مي كردند

.در رعايت جانب خويشاوندان فقير و جوانان مستعد بي بضاعت مواظبتي بكمال داشت
تهيه شغلي يا رساندن كمكي به آنان تن به خواري سئوال و ذلت اصرارغالبا به قصد 

مي داد و از هيچ تير مالمتي رو نمي گردانيد؛ كه، جان سپر كردند مردان ناوك دلدوز
 .را

بوسه نستانم از: بخالف جماعتي كه در كار عشق اهل ظرافت اند و شعارشان اين كه
يش سعدي شيرازي، از تعرض و تهتكآن لب كه به دشنام آلود، به شيوه پيشوا

فحش: ديگران و بخصوص جنس مخالف، آنهم غالبا بنجل ترينش، لذتي مي برد؛ كه 
از دهن تو طيبات است، و بگو هر آنچه كه خواهي از آن دهان شريف، اگر چه فحش

 .بود خوبتر كالمي نيست

ي داشت، نه با پنجهنه با آثار قلم نقاشان ميانه ا. در شناخت زيبائي اهل تنوع نبود
زيبائي طبيعت را. شورآفرين نغمه سازان، نه اهل گلبازي بود و نه مرد ظرافت و تجمل
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 .در افق بيكران نمكزاران يافته بود وزيبائي بشري را در آنسوي چهل سالگي

.واپسين دهه عمرش را در عذاب تنهائي و رنج بي همدمي و بي پرستاري بسر برد
ته اي كه در ساليان اخير دامنگير بسياري بوده است و هست،مصيبت غالبا خودخواس

عذابي كه جز بدبختي و خودباختگي زن و فرزند و جز از. منتها هر گروهي به بهانه اي
نفرين خدا بر آن تمدن و توحشي كه هزاران. هم پاشيدن خانواده حاصلي ندارد

اي زندگي پسر وفرسنگ ميان زن و شوهر جدائي اندازد و در حساس ترين ساله
دختر را از تربيت پدر و فرهنگ مليش بيگانه كند و از جوان ايراني، يا حريص مال
اندوز بي عاطفه اي بسازد كه جز نقش دالر بر لوح ضميرش ننشيند، يا وجود سراپا

 .عقده عاشق خونريزي و خشونتي كه جز كوفتن و سوختن و كشتن هنري نشناسد

"دان تعلق خاطري به زادبومش داشت و روستاي كويري او مثل همه شاعرات و هنرمن

نه تنها در حيات. را بر هر شهر آباد و بزرگ و مرفهي رجحان مي نهاد "خور
اجتماعيش از هر فرصتي استفاده مي كرد و سري به واليت مي زد، كه در آثار ادبيش

ا همين شعر وهم به هر مناسبتي گريزي به خور مي زد و با همين يادها و گريزها و ب
بيتها، روستاي دورافتاده اش را از اعماق شنهاي كوير بيرون كشيد و چون گوهري بر

همان كاري كه حافظ با جويبار مسكين و بي جاذبه. تارك ادبيات معاصر ايران نهاد
 .ركن آباد كرده بود

در سالهاي اخير نوروزهاي حبيب در خور مي گذشت و چه اصراري داشت كه ديگران
با خود بدانجا بكشاند و چه پرخاشها بر فرقش مي پاشيد دشتي و چه طعنه ها مي زد را

 !بر حسن سليقه و لطف دعوتش

و سرانجام صبحدمي كه همراه جنازه او نخستين قدم را بر خاك خور نهادم و طول و
را ديدم و هيكل نحيف و پژمرده نخلها و طاق رواق درهم شكسته "آبادي "عرض اين 

ا و جويهاي خشكيده لب كوچه ها و آفتاب بي رحم كويري و هواي خشك وخانه ه
ناسازگارش را، و از زبان آشناي مردمش شنيدم كه جمعيت چهار هزار نفري اين
شهرك مجبورند آب آشاميدني خود را از فاصله ده فرسخي در مشك و حلب بر

عتي بعد در سرايدوش كشند و چون عرب باديه فرياد هذا ماء الجنه سردهند؛ و سا
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درگشاده ساغر يغمائي از همين مردم شنيدم كه تعداد مدارس اين واليت به نسبت
جمعيت از همه جاي ايران بيشتر است و به همان نسبت عده درس خواندگان و مدارج
دانشگاهي پيمودگانش، دريافتم كه عالقه حبيب از مقوله عشقهاي زباني نبوده است و

چرا صفحات يغما را وقف خور و "هاي گاهگاه خودم كه شرمنده شدم از سرزنش
 ."خوريان مي كني؟

به ياد كودك شترچراني افتادم كه در پاسخ حاكم مطلق عنان واليات مركزي ايران،
 :خود را بدين سان معرفي كرده بود

  ما ز مردم خوريم

 از عقل و ادب دوريم

ياباني و شترچرانيش راو همين امتياز تشخيص وزن و تطبيق قافي، زندگي سخت ب
يكباره ديگرگون كرد، و به مدد هوش سرشار و قريحه خداداده خويش و به وساطت
عنايت حاكم شاعر شه شناس بلندآوازه صاحب نفوذي شد به نام يغماي جندقي، و با
اين يادآوري، رمز گسترش فرهنگ و فزوني اهل ذوق و علم و ادب را در اين نقطه

اگر يغما به بركت ذوق و سوادش ترقي نكرده بود، .ي دريافتممتروك و مهجور كوير
و هم واليتيها بمعاينه خاصيت علم و ادب را نديده بودند، بعيد بود از روستائي بدين
كوچكي صدها نفر با مدارك عالي دانشگاهي در پايتخت كشور صاحب حرمت و مقامي

ر كس و در هر طبقه اي ازباشند و مشكل بود در اين محدوده از جهان بريده، با ه
دهقان بيل بردوش و شتر چران سفنه برپا تا بقال سرگذر و معلم مدرسه، برخورد
كني صدها بيت شعر ناب از آثار اساتيد سخن تحويلت دهد و سرانجام چند بيتي هم

 .خودم سروده ام: با فروتني بدرقه اين هنرنمائي كند كه

يي از مقوله ديگري بود، مثال طريقت فروشي واگر نردبان ترقي يغما بجاي شعر و مال
مريدتراشي، امروزه بجاي اينهمه شاعر و اديب، از واليت خور سياستمدار و وزير و
استاندار برخاسته بود، و سرنوشت مردمش به قول بيهقي از لوني ديگر بود، همچنان

 .كه واليت همسايه اش نايين
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يغما داشت و نتيجه آوازه و شهرتشباري حبيب ما هم سرنوشتي شبيه جد مادريش
او هم هفتاد سال پيش به تعبير. همين ذوق و قريحه اي كه خوريان امروزه دارند

همسفر صاحبدلمان شيخ نوراني با پايي آبله ناك و ساروقي نان و ذوقي خداداد و طبعي
وجوينده و از دروازه خور راهي دامغان شد و دست تقدير به پايتخت شاهش كشاند، 
بر عرصه شطرنج سرنوشت همنشين وزير گشت، آنهم وزيري چون ذكاءالملك

 :فروغي كه آثار ذوق و قريحه اش را دريافت و فرياد ضميرش را شنيد كه

  من همچو خاك خوارم و تو ابر و آفتاب

 گلها و الله ها دهم ار نيك پروري

ي و ادبيش برو او را در پناه عنايت خود گرفت كه اهل فضيلت بود و فضايل علم
 .مقامات سياسي بمراتب برتري داشت

بندرت در آباديهاي فزون از. سخن از عالئق حبيب بود يا موطنش و ابناء واليتش
هزار ايران، مثل خور واليتي مي توان يافت كه يكپارچه مرهون شهرت و تبليغات و

 .كوششهاي يك نفر از مردمش باشد

كه از سفر خور بازآمده بود سرشار از غرورهمين ده دوازده سال پيش فرداي روزي 
رفتم و در خور كتابخانه ام را افتتاح كردم، همت كن و هر: و رضايت به دفترم آمد كه

و به. چه مي تواني از كتابهاي بنياد فرهنگ نثار كويريها كن كه مستحقند و دورافتاده
خير مسافرت به ماه و دنبال اعالم اين خبر البته مهم مسرت انگيز، كه در نظر او از

تسخير فضا اهميتي بيشتر داشت، به شرح و توصيف پرداخت كه چنين و چنان كرده
قطعه زميني گرفته ام، و در آن مخزن كتاب و سالن مطالعه اي ساخته ام و كنارش: ام

با چنان آب و. باغچه اي و در وسط باغچه مقبره اي و كنار مقبره هم عمارتي مسكوني
صيف پرداخت كه در اعماق دلم خارش هوسي احساس كردم براي سفري باتابي به تو

، از مقبره و كتابخانه اش هم"زيبائيهاي كويري "پيرمرد به واليتش تا ضمن تماشاي 
اين تمايل هوسناكانه سالي بعد به سائقه حس كنجكاوي قوتي. ديدني كرده باشم

سيده بود از جوان جوياي نامگرفت؛ كه نامه شبنامه واري با پست شهري به دستم ر



 در آستين مرقع

53 
 

اي شاه، اي وزير، اي ":آمده به برادر حاتم تشبه جسته اي از خويشاوندان حبيب كه
امرا، اي ادبا، اي شاعران چه نشسته ايد كه حبيب يغمائي آفت اراضي خور شده است
و سرتاسر خاك زرخيز جندق و بيابانك را تصرف كرده است و به نام خود به ثبت

جوان نازنين با قلم بي پروايش. "و به شيوه شداد ارم ذات العمادي ساختهرسانده 
چنان زمين خوار مخوفي از مدير يغما ساخته و به خاليق شناسانده بود كه صد رحمت

  .به لطف اهللا ترقي و هژبر يزداني و خرم و درياني

اريچون در واليت خودم، مثل اغلب شهرهاي ديگر، بازي زمين خواري و زمين د
بتازگي رونقي گرفته بود و بسياري از كساني كه نبايد خود را آلوده اين كار پليد كرده
بودند، من كه با موقعيت جغرافيائي خور و ارزش اراضي اش بدرستي آشنا نبودم
تصور كردم كه آنجا هم مثل سيرجان از عزلت درآمده خودمان به بركت احياي

نيروي دريائي و چندين عامل ديگر موقعيتيبندرعباس و معدن سرچشمه و پادگان 
استثنائي يافته است و قيمت بيابانهاي بي ارزش بي آب و علفش به متري صدها تومان
رسيده، در دلم از حبيب رنجيدم كه چرا چنين كرده است و در واپسين سالهاي

 .زندگي چون لوليان در آستانه حركت به خانه سازي پرداخته

 ":ي كه خواسته بودم بي اعتنا به لحن مالمتگرم شانه اي تكاند كهمرد، در پاسخ توضيح

 ."بايد بيائي و ببيني، همين نوروز با هم مي رويم و مي بيني

اما باالخره با هم رفتيم؛ ده سالي بعد، من در. آن نوروز و آن سال قسمت نبود
و حيرتآري، رفتم و ديدم . اتوبوسي پر از دوستان و او در جنازه كشي سيه پوش

كردم؛ و اينك عبره للقارئين مشهودات خود را در اينجا مي نويسم تا بدانيد در
محيطهاي كوچك چه مي گذرد و آفت حسادت و كوته فكري چه با جان ناجوانمردان

 .مي كند

اراضي غصب شده اي كه حبيب را به مقام واالي زمين خواري ارتقا داده و مقامات
بود از محوطه چهارصدمتري ديوار كشيده اي در فاصله دوبزرگان رسانده بود، عبارت 

كيلومتري خور، بر سينه صاف اما بي عاطفه كوير، و دور ار آب و آبادي و گلبانگ
در وسط اين چهارديواري خشك بي خاصيت گودالي به نام منبع آب كه مگر. مسلماني
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، ده فرسخي، چندصاحبدلي روزي به رحمت، همت كند و برود از فاصله، البته نزديك
بشكه آبي بياورد و در اين حفره سرازير كند تا آب مشروب و زراعتي اين باغ ارم

چند قدمي از اين حوض كوثر آنسوترك، دو اطاقك مسكين روستائي ساز. فراهم شود
در دو سوي باريكه محقر به سبك محلي با آجر ضربي سرپوشيده اي، و در جوار اين

بدك كاشي فروريخته اي بر فراز چارديوار تنگ هم خزيدهكاخ سر به فلك زده، گن
اطاق "صحن سرابستان "و در جوار اين . اي به نام آرامگاه جاوداني حبيب يغمائي

چهار در هشت متر تا نيمه در ماسه فرورفته اي به نام كتابخانه و سالن مطالعه، كه تا
مروزه، از بركت فرهنگپنج سال پيش چند هزار جلدي كتاب و مجله داشته است و ا

پروري جوانان البته متعهد به منصب رسيده خور، انبار يكي از نهادها شده است و نه از
 .كتابها اثري باقي مانده و نه از كتابدارش خبري

امان از هيجانهاي تب آلوده بي نصيب از تعقلي كه رفقاي مدعي برادري در سالهاي
در واحه. داي ماهي مقصود آب را گل آلودخوشه چيني انقالب برپا كردند و به سو

كويري از جهان جدا افتاده اي چون خور كه تا نزديكترين آبادي دور و برش بيش از
يكصد كيلومتر فاصله دارد، وجود كتابخانه اي با هزاران جلد كتاب نخبه دستچين

انيشده، كه هر دانه اش معادل ده ها جلد كتاب قفسه پركن است، به هر اسم و عنو
كه باشد و هديه هر كسي كه باشد، ولو شمر ذي الجوشن و يزيدبن معاويه، غنيمت

پناهگاه امني است براي طبايع از غوغا رميده، دارالشفاي معجزآفريني است. است
براي دلهاي رنجور، مركز پرورش فكر و استعدادي است براي جواناني كه بيش از

ي اراضي هزاران هكتاري را مي گذارند و بارفقاي انقالب. همه مستحق و محتاج آنند
به تكرار و تاكيد. غارت كتابها و تصرف مقبره يغمائي به جنگ با مستكبران مي روند

مي گويم چنين كتابخانه اي را ، هر آدميزاده منفور منحرف بدنامي هم اگر تاسيس
مي، تا چهكرده باشد، بايد نگهداريش كرد بي هيچ دخل و تصرفي و بي هيچ تغيير اس

شاعري كه نظايرش بندرت در طول قرون. رسد به سيد بزرگواري چون حبيب يغمائي
و اعصار پيدا مي شود، اديبي كه با انتشار سي و يك دوره مجله يغما مجموعه كم نظير

محقق گرانقدري كه با تصحيح و. فراوان تاثيري به خزاين ادبيات فارسي افزوده است
سالم را رهين منت خود كرده است و با نشر چندين كتابچاپ تفسير طبري جهان ا
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  .ارزنده ديگر بر غناي معارف اسالمي ايران افزوده

گيرم مردم اصيل و نجيب خور در نخستين روزهاي طوفاني انقالب نتوانستند از اين
خرابكاريهائي كه به اسم انقالب اسالمي صورت گرفته، و قطعا بخالف ميل سران

شريعت بوده، جلوگيري كنند، اكنون اين قدر مي توانند كه با نگاهانقالب و حكم 
نفرت خود به تنبيه مباشران اين عمل ناپسنديده برخيزند و با اعالم نام نامباركشان
درس عبرتي بدهند به آيندگان؛ تا اگر صدها سال ديگر، روزي و روزگاري طوفاني

جو از ترس نفرت خاليق جراتدرگرفت و قدرت مركزي از هم پاشيد، جماعتي ماجرا
نداشته باشند براي تسويه حسابهاي حقير شخصي و تشفي حسادتهاي كوته نظرانه،
برخالف عقل و ايمان و منطق به جان مسجد و كتابخانه و مدرسه افتند و انتقام واقف را

اسالم دين علم و تعقل و كتاب است، در ساحت مقدس عقل و. از موقوفه بگيرند
 .گويان و كتاب سوزان را راهي نيست "حسينا "عه، جماعت اجتهاد شي

بزرگترين خدمت يغمائي به زبان فارسي چاپ و نشر مرتب و مداوم دوره سي و يك
در دياري. كاري كه در اين مملكت قضا و قدر، شباهتكي به اعجاز دارد. ساله يغماست

انين است و با يككه اراده فالن جوانك بلهوس و فالن مامور ابله مافوق همه قو
گردش قلم يا دستور تلفني مي توان زحمات چندين ساله مولف و ناشري را به باد
نيستي داد، در كشور با خفقان خو گرفته اي كه سايه بت اعظم در پستوي خانه و دامان

 .كوير هم مايه وحشت است، نوشتن و منتشر كردن از مقوله قمار سرنوشت است

هوائي با دست خالي و همت بسيار به انتشار يغما روي آورد و يغمائي در چونين حال و
از بيست و چند هزار صفحه دوره سي و يك ساله يغما، بيش. در اين رهگذر موفق بود

ئي"يغما "از ده هزار صفحه اش مطالب بكر و خواندني است كه اگر يغمائي نبود و 
غذ نمي نشست و به دستنداشت، غالبا از نهانخانه ضمير نويسندگان بر صفحه كا

دهها متفكر و نويسنده را به. خوانندگان نمي رسيد؛ و اين خدمت ناچيزي نيست
نوشتن واداشتن و با طبايع زودرنج و پرمدعايشان ساختن و از دو سو بار مالمت و جور
جفا كشيدن همتي مردانه مي خواهد و تحملي خاراشكن و هوشي مشكل گشا، كه اين

ديگران را نمي دانم، اما. از كوير برآمده سختي كشيده فراهم بود همه در وجود مرد
تا آنجا كه به خودم مربوط است صميمانه اعتراف مي كنم كه اگر اصرارهاي رغبت
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 .انگيز يغمائي نبود، محال بود روزه سكوت بشكنم وقلم بر كاغذ نهم
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پير ما   

 

پير تو، كوچه بن بست مالل
 تاني پير ما، دشتي دشتس

 

 

ي سنگباران و با قلعه» امير ارسالن نامدار«تازه وارد كالس پنجم شده بودم و ديگر 
الرشيد خوشگذران با سندباد بحري و هارون» الف ليلة و ليلة«اش، و  مادر فوالدزره

با آن جلد قرمز بد رنگ و خط نسخ درهم و» فرج بعد الشدة«قدرتمندش، و 
ناپذير توانستند ولع سيري زدند و نمي ، چنگي به دلم نميي عربيش هاي قلمبه عبارت

هم بود با جلد چرمين و صفحات چهار» حيدري ي حمله«بله، . مرا در خواندن اقناع كنند
حيدري ي اما روزها كه وقت خواندن حمله. ستوني و شعرهاي حماسي دلنشينش

و بقچه نان از بازاروقتي كه پدر با دستمال گوشت . حمله را بايد شب خواند. نيست
سوز خانه را روشن كرده و جمع سه نفري، توي اطاق، دور آمده، و مادر تنها چراغ نفت

.كشيدن ايم و كتري مشغول جوشيدن است و قوري در حال دم منقل آهني نشسته
ي مثل بچه«حيدري را دودستي از طاقچه بردارد و چهارزانو،  ي آنوقت بايد بچه حمله

مپا بنشيند و بي آنكه هي فين فين كند و دماغش را باال بكشد و احياناً، نزديك ال»آدم
ي زبان آب لزج از بيني راه افتاده را ليس بزند، كتاب را از جاي نشانه گذاشته با گوشه

جونم به«بند  هايش را بگيرد و مادر با ترجيع باز كند و شروع به خواندن؛ تا پدر غلط
شدن عمروبن عبدود و كندن در  ست مرحب و كشته، با شنيدن شك»فدايت يا علي

اش را در قالب آهي هاي در دل نهفته ي غرورهاي سركوفته و حسرت خيبر، همه
 .حماسي بريزد و در فضاي محدود اطاق رها سازد

بعد از: حيدري كليات سعدي هم بود، اما آنهم خواندنش وقتي داشتي عالوه بر حمله
ي آدم همدوش پدر دوزانو نشست و قرآن خواندن چهنماز صبح و بعد از آنكه ب
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خواجه نصير» دعاي چهارده معصوم«خوشاهنگش گوش دل سپرد و بعد از قرآن
طوسي را به پايان رساند؛ آنوقت بايد كليات سعدي را بردارد و درس ديروزي
گلستان را بدون غلط تحويل دهد و درس روز بعدش را بگيرد و برود سراغ ناشتايي،

هوشي ي كم در نظر گرفتن اين حكم قاطع طبي كه پرخوري آن هم صبح زود، مايه با
 .اي نكند است و احياناً خنگي و خرفتي كه خدا نصيب هيچ تنابنده

اي كه مال شده و سواد ياد بچه: حافظ هم اصالً براي فال ساخته شده بود ديوان خواجه
كه يا-  اش را بعد از آنكه ناهار شاهانه آيد، گرفته، بايد ظهرها كه از مدرسه به خانه مي
خورد، كتاب حافظ را از روي طاقچه و زير -قاتق بنه است يا آب گرمو يا آش و اماچو

هواهللا و قرآن بردارد و بيايد كنار مادرش بنشيند و بعد از خواندن يك الحمد و سه قل
ا چشمان بسته و سرفرستادن هفت تا صلوات، وقتي كه مادر نيتش را كرد، الي آن را ب

به آسمان گرفته و لبان متحرك بيصدا، به كمك انگشت كاچيلويش باز كند و صفحه را
هاي مادر آب ورق بزند و فال را بخواند و سه خط هم از شاهدش، تا بر آتش غم

  .تساليي فرو پاشد

اي ضرر كرده باشد، يا البته فال حافظ منحصر به ظهرها نيست، وقتي كه پدر در معامله
آب قنات صدرآباد افتاده باشد، يا از دايي زنداني در شيراز خبري نرسيده باشد، هر

حافظ را آورد و فالي گرفت؛ و اگر فال اولي راهي توان كتاب خواجه ساعت و دقيقه مي
.زده و نگران مادر نشد، بار ديگر فال بگيرد ش خاطر غمبخ به دهي نداشت و تسلي

هواللهش را درست بخواند، نه اينكه مثل مال منتها به شرطي كه اين دفعه حمد و قل
هارون يهودي وزوز بكند؛ و اگر فال دوم هم لبخند شادي و اميدي بر لب مادر ننشاند،

اي حميلي به شيطنت معصومانهو بر اثر اين تكرارهاي ت. بار ديگر فال را تكرار كند
در نهاني حفظ كند و براي -ها كه باب طبع مادر است از آن-كشانده شود و چند غزلي 

اينكه مجبور به تكرار فال نشود و بتواند به درس و مشقش هم برسد، هر بار كه ديوان
ي كتاب بدوزد و بجاي غزلي كه پيش گشايد، چشمش را روي صفحه خواجه را مي

هايي از اين قبيل ي حافظه براي موقعيت رد، غزلي را بخواند كه در نهانخانهچشم دا
و با اين تقلب كودكانه، عالوه بر خوشحال كردن مادر، مشتي نقل. ذخيره كرده است

 .يا قرصي نان برنجي به عنوان شيريني فال، كاسبي كند و شكمي از عزا در آورد

»آدم«ي  شيريني دارد و هم غرور سركوفتههم مزد . خواندن كار بدي نيست حافظ فال
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احساس» آدم«كند، مخصوصاً وقتي كه مادر براي يك فال ناقابل به را نوازشي مي
افتد؛ همان مي» آدم«به دست قدرت » ديكتاتور«كند و كليد غم و شادي اين  احتياج مي

هد به مجريد اجازه نمي» آدم«بندد و به  ديكتاتور قدرتمندي كه در صندوقخانه را مي
مانده و مهر و قفل هاي از كار افتاده و كليدهاي بي هزار پيشه دست بزند و با ساعت

در اين حالت. ي باقلوا نزديك شود هاي ريز و درشت بازي كند، يا به قابلمه تسبيح
خواند، شود و با همان ژست و لحن پدر فال را مي باره رقيب پدر مي يك» آدم«است كه 

ي دست راستي خاله عصمت يا ن معني فال به مادر و احياناً همسايهو براي فهماند
دهد و به تالفي همسايه زير ساباطي مشدي خديجه، با غروري سرش را تكان مي

گيرد و غم بيسوادي را هايي كه بر تن نحيفش فرود آمده، از مادر انتقام مي غليان ني
آهي» مظهر قدرت«د كه اين شو ي عظمتش در دل او زنده ميكند و باعث مي با همه

ي بكشد و نفريني نثار پدر و مادرش كند كه او را از مكتب خانه واگرفتند و به بهانه
ي عاشقانه بنويسد، كور و بيسواد تحويل اينكه اگر خط نوشتن بياموزد ممكن است نامه

اش دادند؛ و حاال كارش به جايي رسيده كه بايد براي يك فال حافظ خواندن جامعه
  ...اي را بكشد منت نيم وجب بچه

هاي جهان دوامي ها و منصب ي توفيق ها، مثل همه اما دريغا كه اين غرورها و شادي
هايش شدن، توقعات و هوس شود، و همراه اين باليدن و بزرگ بزرگ مي» آدم«. ندارد

ديگر نه جامع الدعوات چنگي به دلش. دهد يابد و تغيير شكل مي هم توسعه مي
خواهد، و از اين كتاب تازه مي. حيدري ي كرد و اميرارسالن و حمله ند و نه حسينز مي
مگر كودكي را كه تازه به دست و پا آمده و به راه. توان بازش داشت جويي نمي تازه

تواند از پوييدن و تقال بازدارد و در يك گوشه افتاده است توپ و تشر مادر مي
 ميخكوبش كند؟

سوادي، نه در خور شأن آدمي كه ربوط به دوران بچگي است و كمها همه م اين كتاب
علم و«ديگر حسابي بزرگ شده و قدم به كالس پنجم دبستان گذاشته و از بركت كلي 

سري توي سرها درآورده و شوق مطالعه در اعماق دلش پنجه افكنده؛ و جز» دانش
چرمي هست، با شعرهايي جلد  البته آن كتاب گنده. ها كتابي به دسترسش نيست اين

اي تواند شعر بسازد، اما هيچ جاذبه صد بار از آن بهتر مي» آدم«بندتنبانيش، كه خود 
حاصل كشيده كه بچه را از دست زدن به آن منع كرده و ندارد، و پدر زحمت بي



 در آستين مرقع

60 
 

شاءاهللا بزرگ شدي و عقلت رسيد ومثنوي را بگذار براي بعد، وقتي كه ان«سفارش كه
راستي كه پدرها خيلي خوشباورند و اگر جسارت نباشد ساده. »ا فهميديحرفهايش ر

حيدري خيلي از شعرهاي اين ي باز هر چه باشد شعرهاي حمله. لوح و احياناً بدسليقه
دريغا كه فهماندن اين. تر است بهتر و بامعني» مال«اند  بابايي كه اسمش را گذاشته

توي» فضولي موقوف«كشد و با نهيب  م ميهايش را دره حقيقت مسلم به پدري كه اخم
شود كرد با اين پدرهايي كه نه سليقه و چه مي. زند، كار آساني نيست مي» آدم«ذوق 

جز ساختن و. است» آدم«ي  ذوق درست و حسابي دارند نه سواد و فهمشان به اندازه
   سوختن چه بايد كرد؟

هاي موجود در ي كتاب همه به كالس پنجم رفته و» آدم«خوب، در همچو شرايطي كه 
خانه را نه يكبار و نه دوبار كه چندين بار خوانده و دوره كرده، اگر در جستجوي كتاب

اگر هم. تازه برنيايد چه خاكي به سرش بريزد؟ اما در سيرجان كه كتابفروشي نيست
هكه پولي ندارد تا بدهد و كتاب بخرد؛ و به فرض آنكه پدر يك شاهي ب» آدم«بود،  مي

گذارد كه ناپذير دكان آقا محمد حسن قناد مي ي اجتناب داده باشد مگر جاذبه» آدم«
پولش را خرج خريدن كتاب بكند؟ خوب، با اگر و مگرهايي از اين قبيل تكليف» آدم«
كردن و با شور گدايي چيست؟ جز به اينجا و آنجا رو آوردن و از اين و آن كتاب» آدم«

گرفتن كتابي ديگر، صحيح و سالم به صاحبش پس دادن وو شوق خواندن و به هواي 
گاه وگداري هم كه صاحبش فراموش كرده، يا خود را به فراموشي زده، كتاب جذاب

   ...و دلنشين را به ملكيت خود درآوردن و به روي مبارك خود نياوردن

ي ورهپ ي محقر خويش به ديوان كهنه و پاره اي از كتابخانه و چهل سال بعد در گوشه
اين كتاب تعلق«ي اولش كه  ايرج ميرزا برخوردن با اين عبارت ساده بر پيشاني صفحه

ي و با همه» دارد به اينجانب علي شهابي بتاريخ دوازده مهر هزار و سيصد و هفده
ها به خاطر نياوردن كه چگونه كتاب علي شهابي به دست ها و مرور در گذشته تالش

تاب مردم را پس نداده؛ و از آن گذشته به چه علتي در اينافتاده است و چرا ك» آدم«
ها پنهان مانده، تا امروز چهل سال طوالني، كه در حد خودش عمري است، الي كتاب

ي افسرده ي دل مال و مغرور چهل سال پيش، و موجود خسته» آدم«خودنمايي كند و 
سازد، و به ياد نخستين هاي بربادرفته غرقه امروزين را در خاطرات تلخ و شيرين سال

 ي هنرمندي كه همين دو هفته پيش جسد نحيف آشناييش اندازد با مرد آزاده
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ي سرد و خاموش زهرا برد و بر آن نمازي خواند و تا گوشهاش را به بهشت آزرده
ها بعد، اگر نامي ها و شايد هم قرن اش كرد؛ تا سال عبداهللا بدرقه اي در امامزاده حجره

و نشاني از زبان فارسي در جهان باقي مانده باشد، به يادش مراسم سده واز ايران 
   .هزاره برپا كنند و بر مزارش قبه و بارگاه بسازند

اي بود، و حق اينكه در اين چاپ كننده چيني ناالزم خسته تا اينجاي مقاله مقدمه[
ر استاي وارد موضوع شوم كه چاپ حاضر قرا حذفش كنم و بي هيچ خطبه و خطابه

در خارج از قلمرو وزارت ارشاد اسالمي منتشر شود و دور از چشم بصيرت بزرگاني
ي كساني كه هاي ملت ايران و بر نام همه ي گذشته اند بر همه اي كشيده كه قلم باطله

اند ولو در معارف اند ولو استادي دانشگاه، و چيزي نوشته در عهد طاغوت مقامي داشته
در اقاليم كفار براي. اند ولو در معرفي فرهنگ و تمدن ايراني شتهاسالمي، و قدمي بردا

ماندگان همه پشتك و وارو زدن ضرورتي ندارد، كه اين عقب بيان مطلبي اين
حوصله اي كه نويسنده بكوشد فرهنگ نه دستگاه سانسوري دارند و نه مأموران كم بي

شان كند و به چرتشان يز خستهانگ هاي مالل درازي هاي نامربوط و روده چيني با مقدمه
به همين مالحظات. اش را بگيرد وادارد و در فرصت كوتاهي رخصت نشر نوشته

تصميم داشتم اين مقدمه راحذف كنم اما نكردم، كه گواه مشكالت زمانه است، و در
]شما در نخواندنش مختاريد. حقيقت نقد حال ماست اين

* * *  

ي او را كه نويسنده. بود» او«ستين آشنايي من و ي نخ آري، همين ايرج ميرزا واسطه
اي بود، به من كه تازه وارد كالس پنجم ابتدايي شده بودم معرفي آوازه آور بلند نام 

 .همين و بس. كرد، با يك بيت كوتاه از مثنوي معروف زهره و منوچهرش

خويش را تحويل نگرفتم، يا كسر شأن» او«دانم در طرز معرفي نقصي بود كه  نمي
دانستم كه با هر كس و ناكسي در نخستين برخورد اظهار آشنايي و التفاتي كرده مي

يادتان باشد به كالس پنجم ابتدايي قدم گذاشته بودم، و شما البد بهتر از من. باشم
خوردن دارد و آدمي را به چه دل دانيد كه رسيدن به كالس پنجم چه مايه خون مي

رساند؛ و آدمي كه صص و تبحر در علوم اولين و آخرين ميمراحل وااليي از فضل و تخ
به اين پايگاه علمي و ادبي و هنري رسيده باشد، بسادگي حاضر نيست با هر مدعي

 .نشين شود و از شئونات علمي و اجتماعي خويش بكاهد فضل و هنري هم
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كه سبحان ما، همين غرور علمي بود »او«اعتناييم بابگمانم علت اصلي ديرآشنايي و بي
نشيني نبود، تأمل كرد تا پنج و شش اما مرد استخواندار بود و اهل عقب. اعظم شأني

 .و دوري از وطن، غرور ديرجوشي مرا تعديل كند. سالي بگذرد
* * *

ي دانشسراي مقدماتي كرمان، در كتابخانه. غروب يكي از روزهاي خوش بهاري بود
ي كتاب حيران بودم كه نگاهم را به صفحه داري لميده بودم و روي صندلي دسته
بان سبز الدوله را چون سايه هاي پيچ امين ي داربست زيبايي كه بوته بدوزم يا به منظره

از اين حيرت من استفاده كرد» مرد«. ي وسط باغ گشوده بود معطري برفراز حوضچه
ي پر نامه هي زنداني پرخاشجوي مغروري پيش چشم خيالم نشست؛ با شكو و در قيافه

ي استبداد را درهم كوفته جوش و خروشي كه در ايام محبس نوشته و نظام ظالمانه
هاي بيابان اگر موسي و عيسي و محمد بر گرگ«اش را سرداد كه  فرياد شعارگونه. بود

خوي مبعوث شده و تعاليم معنوي خود را بر آنان فروخوانده بودند، گرگان درنده
گفتند، اما ما بشرها چه سنگدل و بدفطرتيم كه ود وداع ميصحرا با سبعيت طبيعي خ

»او«از . »ساز آن بزرگواران در روحمان اثر نكرده است به قدر سر سوزني تعاليم انسان
خوشم آمد، از لحن گرم و گيرايش، از بيان موثر و دلنشينش، از عبارات غالباً

ه چرا در نخستين مراسمتأسف خوردم ك. شكسته اما لبريز از شور و هيجانش درهم
به تدارك مافات برخاستم و روزهاي ديگر به سراغ. معارفه با او گرم نگرفته بودم

.هايش را خواندم، و بعضي را پسنديدم ي ديگر از نوشته چند قطعه. آثار ديگرش رفتم
برد و از تراكم ظلمات جهل و تسلط آنجا كه مرد بر نظام غلط اجتماعي حمله مي

اما در قطعاتي كه خواننده را به. ناليد، لحنش شور و حال ديگري داشت استبداد مي
ي محفليان كشاند و او را به تماشاگر حسرتكش معاشقات دزدانه مجالس اشرافي مي

كردم كه چرا اغلب مردم بخالف يافتم؛ و حيرت مي كرد، چيز دلنشيني نمي تبديل مي
ي ر تجسم حاالت نازكانه و دلبرانهي هنر مرد د انديشند و معتقدند كه همه من مي

پوش اينكه فالن آقاي شيك. عشقي و به تعبيري رساتر، فسقي نهفته است
ي كرده ي بزك ماليده، يك دل نه، صد دل عاشق عليامخدره ي كرم زده اودكلن
مĤبي شود و احساسات خود را با عباراتي لبريز از كلمات و تعبيرات فرنگي در فاحشه

 .مه كند، مقبول طبعم نبودگوش معشوق زمز
* * *

تحمل از كار دو سه سالي از اين دوران آشنايي گذشته بود كه طبع زودرنج اندك
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ي ادبيات سر و كارم به دانشكده.ي تهرانممعلمي در سيرجان ملولم كرد، و آواره
و به حكم ارادتي كه در كرمان به حبيب يغمايي پيدا كرده بودم به سراغش. كشيد
تكلف روستاپسندش پذيراييم كرد و قرار شد در كارهاي دفتري و با گرمي بي. رفتم

از جمله به خرج خويش سوار اتوبوس شوم و به سراغ. ياريش كنم» يغما«مطبعي 
هاي مطبعي مقاالتشان را ببرم و مقاالت تازه ي يغما روم، و نمونه آوازه نويسندگان بلند

ي اري جذاب و دلنشين بود، براي جواني كه زاويهك. را بگيرم و به دفتر يغما بياورم
ي پرتالش تهران آورده و به عزلت سيرجان را پشت سر گذاشته و رو به عرصه

از بركت همين. اقتضاي جواني جوياي نام است و مشتاق ديدار بزرگان شعر و ادب
بانهاي خيا در يكي از كوچه. روبرو گشتم» او«تازه بود كه نخستين بار با » شغل«

مرا در اطاقك تنگ و باريكي به حضور. سعدي شمالي، پشت شركت بيمه منزل داشت
نشستم و. اش را پوشانده بود قباي صوف سفيدي اندام الغر و كشيده. پذيرفت
ي حبيب را نامه. اش به دستش دادم ي مطبعي مقاله ي حبيب را با نمونه نامه معرفي

ام افكند و مقاله را ي به سر و وضع فقيرانهاش نگاه بيني خواند و از پشت عينك ذره
   .ام كرد ديد و تصحيح كرد و به دستم داد و روانه

ي رفت تا به دخمه چند سالي گذشت و اين ديدار كوتاه و آن آشنايي ديرينه مي
جويي در مصرف فراموشي سپرده شود، كه به قيمت چند روز گرسنگي و حتي صرفه

كتابي كه سر و صدايش در مطبوعات پيچيده و. يافتماش دست  سيگار، به كتاب تازه
انگيز محافل ادبي پايتخت را درهم اي آرام، وقار مالل چون سنگي فرود آمده در بركه

با. ي حافظ بود و تحليل و تفسير زبان جادويي و فاخر خواجه كتاب درباره. شكسته بود
.جاي خود را به ارادت داد ي قبلي تفاوتانه هاي بي خواندن و ديدن اين كتاب آشنايي

مرد، براي نخستين بار صور مبهم و غبارآلود ذهني مرا در قالب عباراتي روشن ريخته
واري از آن بر ي شيراز متذكر همان نكاتي شده بود كه سايه ي خواجه بود و درباره

 .ي خاطر داشتم؛ اما نه بدين نظم و روشني و فصاحت صفحه

 .ديرينه را تبديل به ارادت كرداين واقعه آشنايي نيمبند 

آخر مرد پس از عمري قلم زدن و به شرح مجالس عيش و عشرت پرداختن و راوي
ي اليزال ي اين و آن بودن، راه خودش را يافته و رو به گنجينه راز و نيازهاي عاشقانه
ي آشنايي جوانان ايراني شده بود و اين تحول فكريش، وسيله. ادب فارسي آورده بود
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يابش، به بركت جوي نكته اين او بود كه به مدد طبع تازه.ي نياكانشانبا مفاخر ارزنده
ي مدرسه و مسند شيخي نجات داد و به محافل قلم مؤثر هنرنمايش، سعدي را از صفه

خصوصي و عمومي برد، و شيخ شيراز را همنشين و همدم جواناني كرد كه آزرده از
اين او بود كه. جهان پر زرق و برق فرنگ آورده بودند ها، رو به خانه بوي نمور مكتب

تبريزي به يكسو زد و ي درخشان مولوي و شمس هاي مبتذل را از چهره نقاب افسانه
ي سماع صوفيان بيرون كشيد و به محافل نشين خانقاه قونيه را از مجالس دربسته زاويه

رد؛ و هر دو طبقه از نسلدولتان و به مجالس پر جر و بحث روشنفكران آو اشرافي نو
اين او بود. پسندش آشنا كرد ي درخشان موالنا و عرفان جهان معاصر ايران را با چهره

هاي الله زار و استانبول و از چنگ پرحرفي ي ميخانه كه خيام را از پستوي دودزده
هاي سخنراني و مجالس بحث مستان پرت و پال گوي نيمه شبي رهاند و به سالن

اي لوطي  ها كشاند و از پشت ماسك ميخواره و محافل گرم و سالم خانواده دانشگاهي
اين او بود. ستيز او را به ايرانيان شناسانيد ي آسمان انديشه ي متفكر بلند منش، قيافه

كشان به كه خاقاني مغرور ديرآشنا را از غار عزلت در كمركش قاف تنهايي، كشان
 ...ي امروز آشتي داده بود حوصلهناف اجتماع آورد و با جوانان تنگ 

نظيرش بودم، هر لحظه بر ارادتم هاي چشمگير و بي و من كه از دور شاهد اين فعاليت
كشيد و منتظر فرصتي بودم كه شد و شوق ديدارش در اعماق دلم زبانه مي افزوده مي

 ...پانزده سال بعد از نخستين ديدار، به سالمش بشتابم و فيض محضرش دريابم، تا
* * *
تا روزي كه حبيب يغمايي از راه رسيد، با كالهش و چماقش و شر و شورهاي مألوف و

عجب احمقي است،«: نشست و سخن مرد را پيش كشيد كه. هاي دلنشينش اخم و تخم
با لحني. »در مورد خودتان قبول، اما او چرا؟«: خنديدم كه. »او هم مثل من احمق است

كرد، دو اگر احمق نبود كه اين قدر براي ديدن تو اصرار نمي«: تلخ و جدي جوابم داد
ام كه امروز عروس كشان كنم و ترا سه بار تا به حال به من گفته، ديشب قول داده

   .»ببرم پيشش

رفتن. اي بود، بي هيچ مزاحمي و خرمگسي محفل دنج سه نفره. با حبيب رفتيم. رفتيم
 .بت او به گل فرو رفتن همانهمان بود و پاي ارادت من در سر كوي مح

، به قول گذرد، و اكنون كه به ياد او قلم را بر كاغذ بيش از ده سال از آن روز مي
ي خاطرات تلخ و شيرين اين ده سال پيش چشم خيالم جان گريانم، همه بيهقي، مي
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گفتم خاطرات تر اين بود كه ميدرست.گفتم خاطرات تلخ و شيرين.گرفته است
تر از زهرش تلخ، كه شيرينيش مربوط به هفت سال نخستين بود و تلخشيرين و 

   .منحصر به دو سال واپسين

ها شنيده بودم و از اطوار نامعهود ي مجلس حال و خلوت انسش قصه درباره
صفايم وضع و با دل و خل واليتي ساده  هم. ها در افواه بود اش روايت هنرمندانه

.ها پيش برايم تعريف كرده بود را سال» نمكسطل آب «كرماني، داستان  كوهي
آيد و پس جوانك فقيري از مردم روستانشين كرمان به تهران مي: كه اش اين خالصه[

دوران. شود مشغول مي» مرد«شاگرد به خدمت  ها كار متفرقه به عنوان خانه از مدت
و مرد از نويسان سكه خان است و بازار سياست گرم و كار روزنامه سردار سپهي رضا

كوهي هم در شفق سرخ منصبي در حد. حرارت و نامور روزگار نويسان پر روزنامه
ي مدير مجرد و معاشرتي را متعهد است، و از پادويي دارد و هم خدمات خانه

و از مشخصات اربابش هم تا آنجا كه. گري و درانتقالي اش دهاتي مشخصات عمده
نيمروز گرم تابستاني مرد. براي پيشخدمتيهاي زمانه  ترين ام انتخاب كودن ديده

.كند ظريف نازك مزاج، احتماالً بر اثر افراط دوشينه، احساس تخمه و ترشي معده مي
.»ي دم خيابان يك بسته نمك ميوه بگير و بيار برو از مغازه«كوهي را صدا مي زند كه 

اي، مثالً يك بستهرود و  دانسته مي كوهي بينوا كه فرق نمك طعام و نمك ميوه را نمي
نمك خريدم، چه كارش«رساند كه  آورد و به عرض ارباب مي خرد و مي كيلو نمك مي

»اش را همه«پرسد  كوهي مي. »بريزش توي آب بيار من بخورم«ارباب مي گويد . »كنم
گيرد نه در طبعاً يك كيلو نمك نه در ليوان جا مي. »اش را بله، همه«گويد  و ارباب مي

داري است كند سطل دسته ترين ظرفي كه پيدا مي گناه بنده مناسب هري بيهمش. كاسه
.ها براي آب دادن گاو و خر مصرف دارد مخصوص زباله است و در طويله  كه در خانه

ريزد ي نمك را يكجا مي كند و بسته سطل را پر از آب مي. كند طبق دستور عمل مي
ي داستان معلوم بقيه. »!فرماييد، بخوريدب«برد به اطاق خواب ارباب كه  توي سطل و مي

مزاج با گذارد و مرد آتش كوهي وحشت زده از جنون آني اربابش پا به فرار مي. است
ي پشت شركت بيمه و خيابان شلوغ سعدي سر و زيرپيراهن و شورت كوتاه در كوچه

.]نز حركات عجيب اين دو تن به دندا پا برهنه به دنبالش و انگشت تحير جهاني ا
دوست ديگري از ماجراي كلوپ فرانسه و درهم شكستن ساز و ضرب مطربان،
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تحمل؛ حتي مرد هنرمند بود و مثل اغلب هنرمندان كم. [انگيزي داشتي حيرت خاطره
هاي هاي پيري و دوران پختگي، شنيده بودم كه در باشگاه فرانسه چون آهنگ در سال

خود من كه بارها شاهد. بلشان را دريدهنوازندگان را نپسنديده، از جا پريده و ط
ام ام، بظاهر مالمتش كرده گو بوده اش به واالمقامان ياوه مالحظه هاي تند و بي پرخاش

ي قصيده.] هايش تلخ و تند بود اما ناروا نبود پرخاش. ام اما در دل به او حق داده
ين دو نامور راي ا هاي از ادبيات به سياست كشيده ي بهار و داستان رقابت هجويه

از طبع. ها بود ها بر زبان هايش با سردار سپه حكايت از قهر و آشتي. شنيده بودم
هايش نقل بازي ي زن قصه. آوردند ها مي گفتند و نمونه ها مي حساس و زودرنج داستان

و اين همه اگر چه اغراق آميز، الجرم سهمي از واقعيت داشته است كه، تا. محافل بود
   ...كي،نباشد چيز

ديدارش گشتم، بكلي ي  ي نخستين دلبسته اما مردي كه من ديدم و در يكي دو جلسه
كني آهنگ پيچان زمين آلود دراز شايد روزگاري سيل جوشان گل. ها بود غير از اين

آلود جواني را به ساحل افكنده ي روزگار، امواج كف بوده است، اما در بستر گسترده
فسانيش فرو نشسته و اينك تبديل به نهر زالل مصفايي شدهبود و گل و الي هواجس ن

 .بخش جريان داشت بود كه با نشاطي روان
* * *

كوشيد از لحظات اين مي. داشت زندگي را دوست مي. مرد عاشق زندگي و زيبايي بود
از تذكار. وجود مختصري كه ميان دو عدم بيكران قرار گرفته، بهره گيرد و لذت برد

حافظي بود بر لب بحر فنا ايستاده و با. انگيزي داشت مردن پرهيز حيرت نام مرگ و
فرصتي دان كه زلب تا به دهان«ي ذرات وجودش فرياد اخطاري سرداده كه  همه

   .»اينهمه نيست

هايش، از شعر و موسيقي گرفته تا كراوات ي جلوه ي بيقرار زيبايي بود در همه دلبسته
و به فيض همين. هاي انساني و اخالقي ه، زيباييخوب و لباس شيك و در رأس هم

پيش از آن و بيش از آن. اش از آفت ابتذال بركنار مانده بود پرستي ظرافت طبع و زيبا
نظر، و نظر بود و هم اهل هم صاحب. بود» آن«ي  كه در بند موي ميان باشد، دلبسته

آشنايان داغ فسقي بر ي فرنگيان داشت، نا چون در برخورد با زنان رفتاري به شيوه
ام من كه در طول مصاحبت ده ساله.  جبين اعمالش نهاده بودند و شاخ و برگش داده
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كار را بر زن توبه ي ني شايد بخنديد و قصه.شنيدم، نديدمگفتند و ميآثاري از آنچه مي
اما يادتان باشد كه پيري سد راه فاسقان نبوده است و نخواهد بود، و. زبان آريد

   .هايش بسيار است ونهنم

برد؛ و اين زيبايي منحصر به از مصاحبت زيبايان لذت مي. پرستيد او زيبايي را مي
ديدند و نمي. ديدند و بس دريغا كه مدعيان همين را مي. جمال صورت انسان نبود

كند، ي نازنيني اسير خود مي خواستند ببينند اين روح تعالي جوي آزاده را هر جلوه نمي
اي آفرين شاعري، فكر بديع نويسنده قلم افسونگر نقاشي باشد يا طبع سخنخواه 

ي كدبانويي، ي خياطي باشد يا حسن سليقه جوي معماري، اثر پنجه باشد يا ذوق تناسب
ي اين مظاهر زيبايي روح همه. ريايي باشد يا رندي دلنشين عياري رفتار باصفاي بي

كشيد كه گويي آهويي ن در پي خود ميساله را چنا ي اين پيرمرد هشتاد رميده
هاي گوناگون از و چه طبيعي و معتاد است پنهان ماندن اين جلوه. كمند است سردر

ي زيبايي به ياد جنس مخالف مي افتند، آنهم چشم ظاهربين كساني كه با شنيدن كلمه
مرد، سعدي. هايش كه هر كه بيني نقش خود بيند در آب ترين لحظه در حيواني

، دل و ديده» دارند و من هم همه كس دوست مي«رياي آخرالزمان بود كه با فرياد  بي
، از سنگباران»جان سپر كردند مردان ناوك دلدوز را«به طوفان بال سپرده و با شعار 

 .گريخت كشيد و به حصار ريا نمي مالمت سپر تزهد بر سر نمي

عشق. و پر شورتري هم داشت گفتم مرد عاشق زندگي و زيبايي بود، اما عشق واالتر
جويي بود، و تا حدي كه امكانات زمانه اجازه ي وجودش مرد حقيقت با همه. به حقيقت

نه از اين گروهي كه. مرد، به تمام معني كلمه يك روشنفكر بود. گويي داد، حقيقت مي
اهل منطق بود و تفكر و. با قسم حضرت عباس در پي اثبات روشنفكري خويشند

تر، به اشتباه خويش بمحض برخورد با منطقي قوي. اسير لجاج و تعصب نبود. استدالل
و اين فضيلتي نه اندك. اعتراف مي كرد و در بازگويي اين اعتراف اصراري داشت

زده اي كه همه عقل كل اند و مؤيد من عنداهللا ، و اگر است، آنهم در محيط ظلمت
 .كاري دارند مهبط وحي نباشند، دست كم با الهام غيبي سرو

همين عشق به حقيقت و شور روشنفكري بود كه او را تا اين حد پرخاش جوي و
هاي عينك، چنان شنيد، از پشت شيشه اي مي گاهي كه سخن ابلهانه. عصبي كرده بود

رفت كه گويي هر اش درهم مي كرد و چنان قيافه اش را در فضا رها مي نگاه نوميدانه
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 .»مردم اندر حسرت فهم درست«زند كهو فرياد ميچين صورتش دهاني شده است
وقتي با خشم و. شناختند، و چنين بود؛ اما نه باهمه كس او را آتشي مزاج و عصبي مي

اي كه مايه اطالع و بي از مردم بي. ماليد كه مستحق مالش بود خروش طرف را درهم مي
يي كنند، نفرت داشت و بافروشي و هنرنما خواستند فضل به اتكاي مقام و منصبشان مي

ريخت؛ و در اين لحظات گيريشان را درهم مي يك پرخاش تند و دلشكن بساط معركه
بيني سروكاري شد كه با مصلحت تبديل به رند عالم سوزي مي. مردي بود مردستان

ي پرخاشگر و حركات دست ظريف در اين بحران خشم و خروش، قيافه. نداشت
   .الغرش تماشايي بود

جوشيد و در اينگونه مجالس عوام بازي نفرت داشت، و عجب اينكه با عوام هم مياز 
دهم ام، انصاف مي اي بوده ناخوانده  كه بندرت گذارم افتاده و شاهد ناخواسته و مهمان

الناس لبريز از ظرافت و مهارت و در عين حال صداقت بود، كه رفتارش با عوام
در. ا سر مويي با سليقه و عقايدشان همراهي نمايدآنكه خود را همرنگ آنان سازد ي بي

 .فريبي و رياكاري كاري بود، عاري از عوام مواردي از اين دست، سياستمدار پخته

قوت. ها، در خوردن و پوشيدن و نوشيدن اهل اعتدال بود مرد بخالف آتش مزاجي
ال دراي كمتر بود، و از بركت همين اعتد ماهه اش از غذاي كودك شش روزانه
اي چشمي بينا و گوشي شنوا و حافظه. هاي آنسوي هشتاد، عليل و افتاده نشده بود سال

برد و گاهي مثل آسمان بهاري چهره درهم با اينهمه از پيري رنج مي. بكمال داشت
كرد؛ و به نظر من، حق مي» نكبت پيري«كشيد و رگبار خشم و خروش خود را نثار  مي

بسياري از نيروي جوانيش را به. اي كرده بود م گونهطبيعت در حق او ست. داشت
خواهيد بپرسيد مگر مي. مندش سازد آنكه از نعمات پيري بهره تحليل برده بود بي

گراييده كوري شده و چشم به پيري هم نعماتي دارد؟ بله، چه نعمتي باالتر از گوش كر
گرفته و ص فزونيتر حر ها باالتر و ارزنده رفته و از اين دست ي از و حافظه
هاي بافي مرز و دروغ و حد هاي بي گسيخته و خودپسندي هاي لجام طلبي شهرت

ي آدم، ارزاني اين همه نعماتي است كه پيري به فرزند آدم، فرزند بيچاره. خودستايانه
و عجبا كه در مورد او طبيعت امساكي بغايت كرده و ستمي به افراط روا. دارد مي

هر. نه در جواني تعلق خاطري به مال و مالكيت بود و نه در پيري مرد را. داشته بود
كردن و به زندگان چه از مال جهان هستي داشت، صرف زندگي كرده بود و زندگي
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هاي آخر كه دو مصيبت بزرگ پيري و نيستي متفقاً بر او هجومدر سال. رساندن
شنيدم سخني از تنگدستياي سنگين و پرخرج، من هرگز ن آورده بودند، آنهم با عايله

 .اي به مسايل مادي كرده باشد بر لب آورده، يا حتي اشاره

ي ناپذيري كه همه حريصان بدبخت سيري. اي بخالف رسم مختار اهل روزگار شيوه
منحصر به قطع درآمدهاي نامشروع بادآورده است و  شان از تحوالت زمانه هاي شكوه

هاي دروغين از هفتاد شخصيت. بسيارشاني مختصري از اموال  احياناً مصادره
پولي به هذيانشان كشانده است و ذكر دايمي اي كه غم فردا و ترس بي گذشته

ام، از كجا بياورم، مگر رفقا چيزكي به قرضم به گدايي افتاده«آشوبشان اين كه  دل
هميننالي،  چرا مي«گو، كه  گر بيهوده ، و در پاسخ نصيحت»دهند، من كه درآمدي ندارم

كاخ را بفروش، به فرض اينكه سي سال ديگر بماني، ماهي صدهزار تومان خرج كن و
گويند و راست مي» مگر مي شود؟«، عذرشان اين كه »اينهمه دم از فقر و گدايي مزن

گراييده از نفس پول و حرص انحراف ي به وقتي كه ذائقه. شود اين بيچارگان كه، نمي
 .هاي زندگي در كام جانش هيچ است ي لذت پول لذت برد ديگر همه

ها پيش از نفوذ او مشرب و فرهنگي ديگر داشت؛ كه، سال. يار ما از اين جماعت نبود
 .آمريكا به مناصب رسيده بود و با مكتب اصالت دالر بكلي بيگانه بود

* * *
مخبر از حال و هواي دلفريبي كه بر كند دل مرد مسافر از وطنش، به عز پيرمرد، بي

ي جهان لبريز از عجايب سير و سياحت سفري به ديوان شمس تبريزي كرده و شيفته
شمس و موالنا شده و به هواي گردوي پر مغز عرفان به سراغ هر گردي رفته بود،
.غافل از اينكه گوهر مردمي چون حافظ و شمس و مولوي از خاك جهاني دگر است

جوي خويش از اين صومعه به آن هدر اين سفر شوق مرد پژوهنده به حكم دل تاز
ي جهان خانقاه و از اين خانقاه به آن مدرسه سرزد و به سراغ مسندنشينان پرآوازه

بوي ريا شنيده و  پوش صومعه زده باز آمد، كه از دلق تصوف رفت و خشمگين و حيرت
داران كشف و پوست درويشي را دالالن جهان سياست ديده بود، و داعيه مدعيان تخته

پيران. ي او به دست نياورده بودند كرامات توفيقي در جلب ذهن شكاك و رمنده
هاي متعددي از كرامات خويش به چشمش كشيده بودند، اما دار خانقاهي چشمه دعوي

.بوي حقيقتي از كار و بارشان به دماغ هوش پيرمرد نخورده بود؛ و ظاهراً حق داشت
ديوار نواختن و خشت وگل را به حركت ي مار از سوراخ بيرون كشيدن و بر گرده
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آوردن، سجاده بر آب افكندن و در هوا پرواز كردن، با نگاه غضبي دخترك زيباي
گناهي را آب كردن و به زمين فرو بردن، شبي چهل بار كام دل از نوعروسي بي

خردسال گرفتن، و حتي با آب دهاني دكان جراحان و اطباي برجسته را تخته كردن،
ي عنقا بر قلل رفيع تعقل نهاده هاي خطرناكي است، اما آشيانه اي دلفريب و دامه جلوه

 .آمد بود و سر پر شورش به هر كمندي فرو نمي

هاي خطرناك پيران هاي قرن پنجم و ششم را ديد و بازيگري مرد، رواج و رونق خانقاه
ند و گرمطريقت را كه از معنويت و اخالق به كار حكومت و سياست پرداخته بود

هايي ديد كه با نيازهاي ميران و ديگجوش. ستاندن و دادن مسند شاهنشاهي بودند
ي حرص درويشان شكمباره را لبريز غليد و معده شاهان جبار بر اجاق خانقاه مي

اش، بوي گند ريا بر مشام جان گشوده ي دهان بورياهايي ديد كه از هر رخنه. كرد مي
همه را ديد و يادش آمد اين. يد لبريز از بتان پندار و هوسهايي د خانه چله. باريد مي

كه پيش از اين در ظالل رياض ديوان شمس چريده است و اليف مرغزار طبع حافظ
رطل گرانم ده: بوده؛ دلش لبريز نفرت و بيزاري گشت و فريادش به آسمان رسيد كه

   ...اي مريد خرابات

يام و سعدي، شمشير قلم برداشت و به جانو از آن پس بجاي پرداختن به خاقاني و خ
داران ارشاد خاليق افتاد و با سالح تعقل و استدالل به جنگ خرافات و تعصب داعيه
سالگي رسيده مرا نود  ي آستانه ي مرد به ي جهاد دليرانه در اين مرحله، مشاهده. رفت

انه، سرش بههاي كودك انداخت كه در اثناي بازي به ياد دو سالگي دخترم صهبا مي
ي تنبيه ديوار از طرف مادرش ديوار خورد و جيغ و دادش به هوا رفت و وقتي اجازه

هاي كوچكش به جان ديوار افتاد و با هر مشتي هاي ظريف و مشت صادر شد، با پنجه
شد، اگر چه درد دست و پنجه نواخت دلش خنك مي كه به ديوار سرد و سنگين مي

  .تابش كرده بود بي

* * *
حاصل تا واپسين انگيز و بي هاي هيجان نگ پيرمرد، اين مشت بر سندان كوفتنج

با هر. سرش گرمي و حرارت بخشيد  هاي زندگيش ادامه يافت، و به حيات پيرانه سال
ي نشست، و اعتنايي به دست و پنجه اي نقش غرور و رضايت بر پيشانيش مي حمله
اي بود كه ي از جان گذشته رد شواليهدر نظر بسياري، پيرم. ديده خود نداشت آسيب
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جنگيد؛ و در نظر من، اگر حقيقتش را بخواهيد،اي ميدر جنگل اوهام با ديوان افسانه
هاي بادي افتاده بود و جز شكستن كيشوتي بود كه با شمشير چوبي به جان آسياب دن

ريكه، نقش مار در چشم بسيا. شمشير و خسته كردن بازوان خويش، نصيبي نداشت
 ...اي كه ره عقل و فهم نيست ي مار است، وانگهي در كارخانه تر از كلمه مقبول

جنگيد كه خون جواني در عروقش جريان داشت، و جنگيد و دليرانه مي اما پيرمرد مي
 ...از اول عمر جنگيده بود و خوي جنگيدن در طبيعتي كه نشست

اگر اين عمل شدني بود و به: دم كهمدعي بو. با پيرمرد در اين مقوله مناقشاتي داشتيم
و. نتيجه رسيدني، پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است، و شاعران و نويسندگاني

ما هم مثل ديگران بنشينيم و دست روي دست بگذاريم، آن هم: خروشد كه مرد مي
اند، مردم امروز هم مثل عهد مولوي: كردم كه تر مي لحنم را آرام. آخر قرن بيستم؟

فن و صنعت پيش رفته است اما فهم و عقل را چه عرض كنم؛ مگر مولوي آه حسرت
 ...ها تنگ و ضعيف كشيد كه گر نبودي فهم نمي

.ها روزي پايان گرفت كه به سراغش رفتم و برافروخته ديدمش و اين جر و بحث
غريد، چشمش كه به من افتاد لرزان و عصبي در اطاقكش قدم مي زد و زير لب مي

ي ي ديوانه حق با تو بود، مردكه«: آميزش را به صورتم دوخت كه يستاد و نگاه يأسا
پندارد كه احمق مي. كند احمق آمده اينجا نشسته و به مقدسات ديني توهين مي

هنوز. حق با تست. ديني، روشنفكري يعني توهين به مقدسات روشنفكري يعني بي
توانند بين ايمان واقعي و ان هم نميهام خوانده هنوز درس. ايم خيلي عقب مانده

به خيالشان جنگ با موهومات و خرافات يعني جنگ. خرافات ابلهانه تفاوت بگذارند
 .»زدم انداختمش بيرون. با دين و ايمان

هاي طوالني بينش سياسي خاصي داشت، و پيرمرد به فيض هوش فطري و تجارب سال
اي جوانيش ديده و تلخيه هاي پر آشوب ايران را در سال چون گذشته

ها را چشيده بود، معتقد به حفظ قدرت مركزي بود، قدرتي كه به جنون و ساماني آشفته
ي  اگرچه، مرد، در نظر من جوياي كوسه. جهالت نگرايد و از فساد استبداد بركنار ماند

كرديم در اين مقوله به بحث پهني بود، اما در موارد بسيار نادري كه خلوت مي ريش
خواهم در نمي. نمود توجه مي هايش اگر نه قانع كننده، باري قابل پرداختيم، استدالل مي

، بچه گفتن نيست و ي زندگي او بنگرم كه مجال كامل حال و هواي حاضر بدين زاويه
 .نازادن به از شش ماهه افكندن جنين
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ديگري بود و ي حال و هوايتوان گذشت كه مرد، پروردهاشاره بدين نكته نمي اما بي
برد و از حصاري كه جنون هاي مسندنشينان ساليان اخير رنج مي بشدت از سبكسري
»غصب قدرت«بيني در قالب كانون مترقي پيرامون مركز  گنده قدرت و مرض خود
ها پيش از او سرنوشت شوم شاه را سال. ها ها داشت و حكايت كشيده بود، شكايت

آميزي ي نصيحت ي مؤدبانه بيني كرده و طي نامه يشهاي اقامت بيروتش پ اين، در سال
، به»خبر از وطن دوري و از حقايق بي«زده پاسخ شنيده بود كه  باز گفته بود، و حيرت

 .فضولي موقوف: كنده عبارت لري پوست
* * *

سوادي و نشر  در دياري كه كوره. پذيري صدري داشت و روح انتقاد  ي پير ما سعه
ذبي جواز جنت مكاني است و عالمةالزماني و هر كه بدين جوازكتابي و شهرت كا

بردن به اشتباهات دست يابد ساحت عصمتش از هر خطايي مبرا، مرد اصراري در پي
كه بدست حروف سرد و سنگين  هايش را پيش از آن اغلب نوشته. خود داشت

و موارد ضعف وسپرد، تا بخوانند  چاپخانه بسپارد به دو سه تن از ياران نزديكش مي
  .خطايش را يادآوري كنند

گويي و ادب شرقي كوتاهي ي دوستي به حكم مزاج ظاهراً دوستان در اداي وظيفه
اي پيدا كرده و به ذوقش كردند، و به همين مناسبت چند سال پيش كه دوست تازه مي

اردپيشه مو نوشت به او مي داد، و رفيق صراحت اعتقادكي بهم رسانده بود، هر چه مي
ي كرد؛ و من آثار لذت و ارادت را در چهره ايراد را بي هيچ اغماض و ادبي ذكر مي

اي مربوط به صائب بود يا حافظ كه دوست يادم نيست در نوشته. ديدم پيرمرد مي
، و مرد بالفاصله بر»خيلي آبكي و بي مزه است«مشتركمان باالي فصلي نوشته بود 
   .سرتاسر آن فصل خط بطالن كشيد

محال بود. تر، روح بزرگوار او بود در رعايت حق ديگران و از اين باالتر و كمياب
 .اي از كسي بشنود و آن را به نام خود باز گويد ي تازه نكته

اي با او در ميان ي ظاهراً تازه ي نظامي گنجوي در محفلي خصوصي نكته رفيقي درباره
گفت، همراه يك با نقل مأخذ باز ميگذاشته بود، و او در هر مجلس و محفلي مطلب را 

   .اش دنيا تعريف و توصيف از فراست گوينده
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ها را با مرد وارسته اين نكته.اي افزوده بوداش نكتهدوست ديگري بر يكي دو نوشته
بري و آنان كه با آماده. ذكر اسم نويسنده ضبط كرد و به دست انتشار سپرد

دانند چه زده آشنايند مي رزمين نكبتخوري بزرگان اهل تحقيق در اين س پخته
 .گويم مي

* * *
ي هايي كه در مجله يكي از دوستان ضمن يادداشت. ياب انديش بود و نكته مرد، نازك

كرد نيشي زده بود به مستفرنگاني كه كلمات و تعبيرات فرنگي را يغما منتشر مي
د از انتشار مقاله، مرد،بع. خبرند كنند و از قبح كارشان بي هاي خود مي چاشني نوشته

نازنين من، متشكرم؛ پيش از اين«اش نهاد كه  سرزده به سراغش رفت و لب بر گونه
چشم،. هم چند نفر مرا متوجه عيب كارم كرده بودند، اما نه بدين ظرافت و تأثير

شاهد مدعا؟. و چنين كرد. »كوشم كه از استعمال لغات فرنگي پرهيز كنم مي
   .اخيرش هاي ساليان نوشته

هاي در سال. داشت -به تعبير خودش، كودكانه- اي  هايش عالقه به چاپ و نشر نوشته
هايش را به دوستي سپرده بود تا بخواند و اخير به سراغ ناصر خسرو رفته بود و نوشته

گرداني ليل و نهار آغاز شد و سيالب انقالب پست و بلند جويي كند، كه ورق عيب
 .شناس را، سياستي دگر آمد ناشران موقع ايران را يكسان كرد و

ها را بازخواند و حك و اصالحي كرد و به من سپرد ، نوشته»سفر«در بازگشت از دومين 
كنيم، نشرش باشد براي روزگاري اش مي گفتم حروفچيني. خواهي بكن كه هر چه مي
ربطي به من«ي تلخي كرد كه  خنده. ي خواندن داشته باشند حوصله و كه مردم حال

 .» خواهي منتشرش كن ندارد، به اسم هر كه مي

از سفر اول كه باز آمد. اخير، پيرمرد را خسته و فرسوده كرده بود» سفر اجباري«دو 
انسته و شايد هم شناخته و دانستهاز جواني كه ناد. حكيمانه صبر و سكوت پيشه كرد

اش از توهين نابجايي سيلي بر صورت استخوانيش نواخته بود شكايتي نداشت، شكوه
شكسته اما سفر دوم مرد را بكلي درهم. اش روا داشته بودند خوانده بود كه به او و پسر

جاني بازش آورده بودند كه به خاكش حقيقت را بخواهيد به عنوان جسد بي. بود
ي نازنين، پرستاريش كردند و به برادران مير، و به تعبير خودش دو فرشته. بسپاريم

پيرمرد. اند دريغا كه براي شكست روح مرهمي نساخته. ها پرداختند جبران شكستگي
معني بهشت و دوزخ را تازه فهميدم، در مسافرت«ها داشت كه  از سفر دوم شكايت
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خويي به گويا زاهد پسنديده.»هشت بوده استدوم پي بردم كه سفر اولم در باغ ب
اما، مرد از خلق و خوي. جويي رفيقان بازش رهانيده بود دادش رسيده و از چنگ انتقام

از قدرت رفيقان باخبر بود و از. رفقا آگاه بود و از سرنوشت خويش بيمناك
  .جويي و قساوتشان كينه

* * *
و بازي زمانه را بنگر كه در هر سه. دگفتم مرد عاشق زندگي و زيبايي و حقيقت بو

ورزيد، بر اثر دو سفر مردي كه به زيستن عشق مي. مورد چه به روز و روزگارش آورد
ي ساليان اخير، چنان از جان و جهان بيزار شده بود كه به انتظار مرگي ناخواسته

هشماري مي كرد، يك ماهي پيش از مرگش روزي كه خلوتي دست داد ناگهاني دقيقه
مدت و پر كيفيتمان و اينكه اهل چيني مفصلي در مورد آشنايي كوتاه بود، با مقدمه

تعقل و منطقم پنداشته، از من خواهشي كرد كه مو بر تنم راست شد و عرق سردي
سكوتي كردم و قولي دادم،. مرد، از من كپسول سيانور خواسته بود. پيشانيم را پوشاند

آنهم چه عواقب جانكاهي كه در طول يك. جيده باشمآنكه عواقب اين تعهد را سن بي
اگر در عمر خويش گرفتار جدال دروني تعقل و عاطفه شده. ماه، ده سال پيرم كرد

در غير اين صورت هم،. باشيد، به عظمت رنج من آگاهيد، و نيازي به باز گفتن نيست
هاي بود و وعده هاي مكرر او از آن پس مطالبه. به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن

 .امروز و فرداي من

ام و هميشه اند جنگيده هاي پزشكان كه نام اخالق بر آن نهاده من عمري با هنرنمايي
اي را خرگوش آزمايشگاه كنند و در هر حالتي و به هر ام كه آدميزاده مخالف اين بوده

ن و به عبارتچه لطفي دارد با ذلت و نكبت و علت زيست. اش نگاه دارند كيفيتي زنده
هاست كه به تحريك همين طبع بهتر نفس كشيدن، بي هيچ اميد بهبودي؟ سال

ام كه در منزل واپسين براي چند روزي نفس طلب، از دوستان طبيبم خواسته راحت
همه در دو بزنگاه  با اين. كشيدن بيشتر، آزارم ندهند و دست از هنرنمايي بردارند

اي به تلخي جام ام؛ خنده حميتي خود خنديده بياعتقادي و  حساس زندگي بر سست
  :.شوكران و زهر هالهل

ي مغزي به حال اغما رفته و روي ام، بر اثر سكته سليقه يكي روزي كه مادر مغرور و هم
گفت قسمت اعظم بدنش فلج شده تخت بيمارستان افتاده بود؛ و طبيب معالجش مي
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ضوي چه رنج جانكاهي نصيب پيرزنشدن كوچكترين عدانستم كه فلجاست؛ و من مي
.ي حياتش چه عذاب اليمي خواهد بود مغرور خواهد كرد و اگر زنده بماند هر لحظه

پذير عقل باشم و بگذارم با آرامش بميرد، به حكم كه فرمان همه بجاي آن  با اين
دست التماس به دامن طبيبانش انداختم كه به عمل مغز متوسل شوند و به هر  عاطفه
شب قبل از عمل، با كشيدن آخرين نفس از و پيرزن نيمه. اش نگه دارند رت زندهصو

 .ي من خويشتن را نجات داد چنگ عواطف احمقانه

و دومين باري كه هجوم عاطفه نظام عقليم را درهم ريخت، همين ماه آخر عمر
و كوشيدم كمتر به ديدنش بروم و هر بار انبان طفره بخالف سابق مي. پيرمرد بود

فردايي از چنگ  ي يابش خالي كنم و با وعده اي پيش چشمان هوشيار و دقيقه بهانه
   ...اصرارش خالص شوم

و روزي كه تك و تنها، كنار سنگ غسالخانه ايستاده و شاهد شستشوي پيكر... 
چرخد و با همان جانش مي نحيفش بودم، روح ظريف او را ديدم كه باالي پيكر بي

غيرتي كردي، اما ديدي چطور تو هم كه بي! نازنين من«گويد  ميحركت معهود دست، 
آقا، همين فراد«خواستم مطابق معمول جوابش دهم كه  مي. »قالت گذاشتم و رفتم؟
، كه ناگهان يكي از آن»آورم آيم به بيمارستان و برايتان مي صبح سر ساعت ده مي

:شور كرد كه رف مردهاي به ط آلودش را سرداد و با دستش اشاره هاي غم خنده
پرسيد شور بود كه ظاهراً براي سومين بار از من مي و اين جناب مرده. »جوابش را بده«
ي هاي مسخره چه تلخ و دردناك است بازي. »اي داريد يا خودمان بگذاريم؟ كفن مكه«

 .سرنوشت

، خستهي او را به دهان گشاد گور سپرديم پيچيده كفن بعد از آنكه پيكر استخواني در
ي ي آشفته كوشيدم صفحه بر زمين نشستم و تكيه بر ديواري دادم، در حالي كه مي

ذهن غمناك خود را از هر نقشي خالي كنم و دقايقي در خالء محض از ياد هستي و
ديدم ياور فردوسي را مي  و ر  يا ي بي جنازه... داد نيستي برهم، اما آشوب يادها امان نمي

گذارم جسد نمي«راهش را بسته است و عربده سر داده كه كه مالي متعصب طوس 
، جمعيت سنگ در مشت را»ي رافضي را در قبرستان مسلمانان دفن كنيد اين شيعه

نمي شناختيمش،«: خواه را كه ي معذرت زده دوشان وحشت به ديدم و جنازه مي
ي دار ديدم كه بر چوبه حسنك وزير را مي. »دانستيم رافضي و بدمذهب است نمي
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پسر منصور حالج را. زند كش عباسي قهقهه ميي قرمطيرقصد و به ريش خليفه مي
ديدم عطار را مي. »تو هم مي زني؟! شبلي«نالد كه  گريد و مي ديدم كه ميان خنده مي مي

لب را به ريشخند گرفته است تا غضبش بيشتر و بر كف كف بر كه مغول خنجر
هاي خنجر تعصب ديدم كه زير ضربه ريزي را ميشمس تب. تر گردد هايش كاري ضربه
القضات را مي ديدم كه باالي جسد خويش عين. اي دارد چرخد و سماع صوفيانه مي

قاپد و به هم نمايند مي كنند وبه هوا پرتاب مي ي بدنش را كه جدا مي ايستاده و هر تكه
 .چسباند مي

د، عينكش را از ميز كنار دستشآي خوابش فرو مي را ديدم كه از تخت» او«و سرانجام 
كند، محمد استكان گذارد، قباي صوف سفيدش را بر تن مي دارد و بر چشم مي برمي

 هاي گيرد، پسر كوچك محمد با دندان گذارد و زير بازويش را مي چاي را روي ميز مي
صورتش را» نازنين«شود و با گفتن  آيد و او خم مي درشت و صورت نازيبا پيش مي

پوشد و بطرف صندلي هايش را مي پايي كند، دم وسد، كمربند قبايش را محكم ميب مي
ي شيرين كند و با خنده انگشتان ظريفش را الي موهاي سرم فرو مي. آيد من مي
ي پر توي چه فكري بودي؟ نكند باز هم داشتي به گذشته«پرسد  داري مي معني

بيني دوستي داريم، مي و فرهنگ شناس بيني چه ملت حق كردي، مي افتخارمان فكر مي
   »...چه

گرداند، زده و خاموش امامزاده عبداهللا بازم مي كه ناگهان صداي دكتر مير به فضاي غم
دست از كار و بيمارستان كشيده و - ي نازنين و به قول پيرمرد دو فرشته-دو برادر 

ر زير درختسوت و چند قدم آن. ي پدرشان وداع كنند اند تا با يار ديرينه آمده
  . همين و بس. غمگين و مبهوت. اي دكتر رعدي ايستاده است زده خزان

 .اش شد و سرانجام عيناً تحويل ورثه
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   ..از هر كرانه

 
 ف 

اي است از هنرها و ذوقيات و آداب و سنن و تاريخ هر ملت؛ و مجموعه» فرهنگ ملي«
  .ي تشخص آن ملت است در بين ديگر اقوام جهان مايه

بيني و ي جهان هاي قومي، از شيوه از نقاشي و موسيقي گرفته تا عقايد ديني و سنت
ي فكري گرفته تا آداب معاشرت و پندارهاي خرافي، همه تارهاي ظريفي زمينه

ي ديرگسلي كه اسناد هستي و كتاب تمدن و فرهنگ يك ملت را از هستند از شيرازه
   .دارد آسيب پراكندگي در امان مي

در. ي فرهنگ ملي هميشه به يك سان و يك اندازه نيست بروز عناصر سازنده جلوه و
اي از اين عناصر هر ملتي به اقتضاي جريان تاريخ و حوادثي كه بر او گذشته است پاره

اي ديگر كه از اين تجلي مستقيم و اند و پاره مجال ظهور و گسترش بيشتري يافته
اند و ي حيات آن ملت ظاهر شده ديگر در صحنه اي اند از دريچه خودنمايي ممنوع بوده

 .اند ي خود را در ساختمان فرهنگ ملي ادا كرده به هر صورت وظيفه

هاي عناصر و اجزا فرهنگ ملي يكسان نيست، تأثير و سهم بنابراين همچنان كه جلوه
.تواند باشد آنها در تكميل تمدن و تثبيت هويت يك ملت نيز به يك اندازه نمي

ي در اين مجموعه ارزش و اثرش بيشتر است كه در مضايق زمانه بار عناصرعنصر
ي ها و موانع امكان تجلي و ادامه ي دشواري ها با همه ديگر را به دوش كشيده و به آن
 .تر عناصر ممنوع را نگهداري و حمايت كرده باشد حيات داده و به عبارتي روشن

به علل - ي فرهنگ ملي  اء سازندهدر بعض ملتهاي جهان بار نگهداري از اجز
بر دوش يك عنصرافتاده و اين جزء بتدريج به صورت ركن استواري - گوناگون

كند و هاي تمدن و مظاهر فرهنگ يك ملت را تحمل مي ي جلوه درآمده است كه همه
چون. دارد گيرد و از دستبرد حوادث محفوظشان مي در پناه حمايت و پرورش خود مي

امان دشمنان، سينه سپر كرده پاي مردي اي كه در هجوم بي پنجه يكر قويپ پهلوان كوه
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بر زمين فشرده و سرداران ارزنده اما زخمي قوم خود را در پناه خويش گرفته و از
ي استبداد و چون بست مقدسي كه آزادگان را از زخم تازيانه. مهلكه رهانده است

   .تسنگسار تعصب عوام در پناه خويش امان داده اس

در اين حالت عنصر مقاوم به صورت ركن اصلي هويت و ظرف جامع فرهنگ ملي
ي استعدادهاي قومي و پرورش شود براي ظهور همه ي مناسبي مي كند و زمينه جلوه مي

هاي ذوقي و معنوي و فرهنگي؛ و به حكم طبيعت، گسترش و بالندگي آن ي جلوه همه
صر فرهنگ ملي را در خود گيرد و گزارشگررسد كه ديگر اجزا و عنا اي مي به مرحله

هاي آنان باشد؛ به همان صورت كه امواج نگاه در چشم گوش و زبان راستين جلوه
  .هاست ها و گفتني بستگان جانشين شنيدني

در ايران ما پيش از هجوم عرب فرهنگ مشخص و معتبري وجود داشت با عناصر و
- مانند هر نيروي مهاجم غالبي-بنده تحول تازه و كو. اجزايي بسيار و گوناگون

خواست فرهنگ ملت مغلوب را درهم شكند و هويت او را متالشي سازد، تا بتواند مي
كند كاري كه هر غالبي با مغلوب خويش مي. ملت را يكپارچه فروبلعد و مضمحل كند

مي تالشش بستگي مسلمي دارد با نيروي مقاومت و به عبارتي روشنتر استحكا و نتيجه
   .فرهنگ ملي در كشور شكست خورده

ي سياست و بر خورد و در عرصه در اين گيرودار جنگ و ستيز ملت ايران شكست مي
ي روزافزون موبدان بر شود، زيرا از سلطه ي جغرافيا تسليم نيروي مهاجم مي صفحه
اما. ي شؤون زندگيش به تنگ آمده است و از نظام نامعقول طبقاتي نفرت دارد همه
.كند، زيرا بدان دلبسته است بازد و بجان و دل پاسداريش مي يت ملي خود را نميهو

ي سمندروار از ميان شعله. در نتيجه، كشور مفتوح شده است اما ملت مغلوب نيست
ها و دفاع ايستد، و به ترميم ويراني تكاند و برپا مي كشد و پر و بالي مي حوادث سرمي

كند، بلكه با مند است، آن را رها نمي ان خود عالقهبه زب: پردازد از هويت خود مي
داند، به شاه چراغ آتش را مظهر روشني و پاكي مي. كند تعديل و التقاطي تكميلش مي

فرهنگ. آفريند اميه بيزار است، نهضت شعوبي مي تراشان بني از موالي. برد سالم مي
.افرازد مي ن اسالمي ي ذهنيش با تعصب خشك سازگار نيست، علم عرفا ملي و زمينه

ي بيمارگون سختگيران زمانه ي مستقيم بسياري از مظاهر هنري و ذوقي به ذائقه جلوه
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ناسازگار است و اين ناسازگاري در طبيعت عوام نيز رخنه كرده و پسند طبع آنان را
داند كه اين آگاه مي يكباره ديگرگون نموده است، روح فرهنگ ملي چون حكيمي دل

تواند به تباهي ملت ي نوعي بيماري است، مرضي كه سرانجامش مي نتيجه  قهتغيير ذائ
ي حاكمان زمانه را در كپسول شيرين و منتهي شود، بناچار داروي الزم اما ناپسند ذائقه

   .خوراند ريزد و به جماعت مي مطبوعي مي

م راجويان ناخلف، حساب دين الهي و جهاني اسال در دوران تاريك و تلخي كه منصب
اند و به قصد خوشامد ابناي ابوسفيان و براي تحكيم هاي عربي درهم آميخته با عصبيت

تر از آش هاي داغ زنند و كاسه ي مليت خود مي عباس تيشه به ريشه امپراطوري بني
اند، و رسيده كمر به نفي هويت ايراني خود بسته مسند براي تملق تركان مهاجم به

ي تاريخ بر تخت كيومرث يعرب بن قحطان را در عرصه ي جهدشان اين است كه همه
ي افتخارآميز و تاريخ ي پيوندهاي ملت ايران را با گذشته و جمشيد بنشانند و همه

نژادي پيدا در همچو دوراني مورخان متأسفانه ايراني. انگيزش بگسالنند حميت
مظهر» گبركان«آميز  آور خود را با لقب تحقير شوند كه دانسته و ندانسته اجداد نام مي

ي معاصي كفر و گمراهي پندارند، و فقيهاني كه تعظيم مراسم سنتي و ملي را از مقوله
كردن پرستانه خوانند كه روشن دانند و نه همين جشن سده و مهرگان را عملي بت

شمعي را در شب نوروز و پوشيدن رختي نو را در نخستين روز فروردين در رديف
شرعي نهند، و واعظاني كه از بردن نام فريدون و كيقباد و منهيات و مكروهات

ي كيخسرو پرهيز كنند تا مبادا مردم ايران به ياد عظمت ديرين خود افتند و در سلطه
 .اي ايجاد گردد گستر اجانب رخنه متراكم و ظلمت

در همچو حال و هوايي، شاهان و فرزانگان و پهلوانان ايران باستان را از اعماق
ي شأنشان به ميان مردم بازآوردن موشي بيرون كشيدن و با شكوه و جاللي شايستهفرا

هاي اشرافي كه نشيني و سرگذشت زندگيشان را نه همين نقل مجالس درباري و شب
كردن كاري در هاي عروسي هاي عشايري و ضيافت اي و جشن خانه نقل محافل قهوه

گيرد و با چنان دش را به گردن ميحد اعجاز است كه پهلواني چون شعر فارسي تعه
 .شود ي اعجاب جهانيان مي رساند كه مايه توفيقي به انجامش مي

قدرت سركوبگر بيگانگان مهاجم و سرسپردگان اجنبي خويشان با هزاران گرز و
شمشير و تازيانه، ملت ايران را از ياد دوران باستاني و تذكار گذشته بر حذر داشته
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ي شعر فارسي در عروق و شرايين مردم كوچه وي ممزوج با سيالهاما خون ايران. است
نياز از هر مردمي كه فارغ از عقاب حاكمان و عتاب متشرعان و بي. بازار سيالن دارد

هاي سينمايي را هاي نمايشي و مؤثرترين فيلم نامه و مقدماتي جاندارترين صحنه دعوت
نبوه جمعيت از جور ضحاكپيش چشم دارند، دست در دست فردوسي و همراه ا

كش نهند تا پيروزيش را بر ماردوش جوان رسته، قدم به بارگاه فريدون فرخ مي
   خونخوار و جلوسش را بر تخت پادشاهي شادباش گويند،

   اي شـاه پيروز يزدان شنـاس: كه

  ستايش مر او را و زويست سپاس

   از آسـمـان پـيـروزي  بـاد  تـرا 

  يكي گمـانمـبـادت بجـز داد و ن

دلي كه زنان را زنداني اعتنا به احكام متعصبان تاريك و در يك چشم برهم زدن بي
گذاري ي شاعران از مجلس تاج اند، با سرعتي همتاز مخيله حصار حرمسرا كرده

ي حصار سپيددژ كشند تا در سايه فريدون به اقصي نقاط شرقي ايران زمين پر مي
خود باشند، نهان كرده گيسو به زير زره، زده برشاهد شجاعت شيرزني از هموطنان 

تازد و راه بر سر ترگ رومي گره، كمر بر ميان بادپايي به زير، كه اسب در ميدان مي
روند تا با لبخند غروري تماشاگر نقش تعجبي شوند كه با ديدن مي. بندد سهراب مي

سته است وزده نش ي سهراب حيرت ي گردآفريد بر چهره گشته موج گيسوان رها
  در كشوري كه چنين دختر آيد به آوردگاه،! عجبا: اش را بشنوند، كه ي زيرلبي زمزمه

  سواران جنگي به زور نبرد

   همانا بـه ابر اندر آرند گرد

ي شكوهمند وطن خود باخبر كدامين ايراني است كه ازعظمت نياكان خويش و گذشته
ي اموي فالن ديوخو اهرمن چهرهخبري خود را موالي  گردد و از اينكه هموطن بي
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   .ناميده، خون در سرش نجوشد

هاي باربد و نكيسا سار نغمه مايليد با هم سري به بزم طرب پرويزي بزنيم و در چشمه
گوييد در سراي خاص بار عام نيست؟ عجب از عقل صفاي روحي حاصل كنيم؟ مي

هر مهمان ي خاصان است و بر شما، كسي كه با نظامي همراه است از اجله
   :بفرماييد و به تماشا خراميد. اي مقدم خوانده دعوت به

   بـه سـرهـنگان سلـطانـي حـمايل

   در و درگــه شـده زريـن شـمايـل

  ز هـر سـو ديلـمي گردن به عيـوق

   فـروهـشته كله چون جعد منجوق

   دهـليـز ســراپـرده سـپاهـان بـه 

  دامـن در سپاهـان بسته  حبش را 

   هـان حـبـش تركـان چـينيسـيـا

   چـو شـب با مـاه كـرده همنشيني

   لبـالب كرده ساقي جـام چون نوش

   پياپـي كرده مطرب نغمـه در گوش

  نـشـستـه بـاربــد بـربـط گـرفتـه

   جـهان را چون فلك در خط گرفته

   نكيسـا چنـگ را خوش كرده آغـاز
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   فكـنده ارغنـون را زخمـه بـر سـاز

   ي تـنـگ كنـان در پـرده نـوا بـازي

خواهند با صدهزار جلوه مواليد ذوق و هنر مي غزل گيسـو كـشـان در دامن چنگ
دهد، بيرون خرامند و معرف تمدن و فرهنگ ملي باشند، اما سنگبار تعصب امان نمي

گيرند و به راه خود ادامه فرزانگان ملت به يمن نبوغ طبيعي چتر اماني بر سر مي
به تعبيري تازه از راهي ديگر و به هيأتي ديگر دور از سرزنش خار مغيالندهند، و  مي

سازي را نظام غالب ممنوع كرده نقاشي و مجسمه. نهند ي مقصود روي مي به سوي كعبه
پندارند، ذوق پرستي مي تراشي و بت است و متوليان شريعت آن را نوعي بت

ارد، از كشيدن تصوير صرفزيباپرست ايراني كه تاب اينهمه خشكي و خشونت ند
اي به آن را در ظرف تازه و به صورت تازه. دهد كند اما به ساختن آن ادامه مي نظر مي

سازي نوع جديد نيازي به آرايي و صورت در اين صحنه. كند اهل ذوق و حال عرصه مي
روح ظريف و صورتگر ايراني تابلو نقاشي. قلم مو و بوم نقاشي و رنگ و روغن نيست

فرستد، آنهم نه يك نسخه كه ريزد و به نمايشگاه جهان مي در قالب كلمات مي را
   .هزاران هزار

در اين دو بيت تأمل فرماييد، چه تصويري جاندارتر و زيباتر از اين در آثار نقاشان
گيسويي كه بمراتب از خود صاحب تابلو زيباي سرمست آشفته. جهان سراغ داريد

ي لطيف ابهامي كه بر جزيياتش دامن اتر است و با سايهتصوير دل انگيزتر و دلرب
گذارد تا لباس او را به شناس را آزاد مي پرداز اشارت ذوقان خيال كشيده ذهن صاحب
هاي اندام لطيفش را به هر قالبي كه پسندد انتخاب كند و اندازه هر رنگي كه مي

شكنان از تصوير جانداري است كه دست تعرض صورت. خواهد تجسم بخشد مي
   :تصوير را تماشا كنيد. درهم شكستن و از هم پاشيدن كوتاه است

پيـرهن چـاك و غزلـخوان و صراحي  زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست
   در دست

آثار نقاشان ديگر ساكن است، حركت و جنبشي ندارد، اما تصويري كه طبع صورتگر
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ي قالبي چوبين محصور و در محدودهحافظ در برابر چشم اهل هنر گسترده است
خندد، و نشيند، مي رود، مي كند، راه مي مقيد نيست، سيال و مواج است، حركت مي

   :گويد سخن مي

   نيمه شب مست به بالين من آمد بنشست نرگسش عربده جوي و لبش افسون كنان

.ويدآرايي را منع كرده است و فرمان داده كه شرح عشق مگوييد و مشن محتسب بزم
ي پنهان خوريد باده ي در آتش غضب سوخته، با توصيه حتي چنگ و عود گيسو بريده

بخش و باد اگرچه باده فرح. دهند كنند، رندان تشنه لب را هشدار مي كه تعزير مي
هاي مستي پرانش خمارزدگان را حتي در گلبيز است با تيزي محتسب و تازيانه
ي نيست تا چه رسد به مجلس بزم آراستن وپستوي هفتمين خانه ياراي لب تر كردن

در حال و هوايي چنين كه از سقف مقرنس فلك سنگ فتنه. خاليق را به تماشا خواندن
آفريند از مجلس حالي آنهم در او ي بديعي مي ساز ديگري صحنه بارد، نقاش صحنه مي

برزن درپروا در كوي و  دريغ و بي ج مستي و اين تصوير جاندار خيال انگيز را بي
ي مدعي گريبانش را بگيرد و آنكه پنجه گذارد، بي مسجد و مجلس به نمايش مي
   :نقاشي را بنگريد. كارش را به حد و تعزير بكشاند

   شمع را ديد ايستاده،«

   شاهد نشسته،

   مي ريخته و قدح بشكسته،

   .»قاضي در خواب مستي، بي خبر از ملك هستي

ي خود در جهان صورتگري و نقاشي آثاري ك به نوبهي ديگر هر ي اينها و صدها نمونه
اگر روزي قرار شود نمايشگاهي از بهترين تابلوهاي. اند و مقامي واال دارند برجسته

ي رقابت و در حضور داوران صاحب نظر جهان ترتيب دهند ملت ايران در آن عرصه
هم آن- ثاري ي ضميرش آ تواند از هر گوشه تهيدست و شرمزده نخواهد بود؛ كه، مي

بدين نمايشگاه جهاني عرضه دارد، و در فراخناي ميدان هنر  -نه ده نه صد، هزارها
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   .هل ممن مبارز گويد و كوس لمن الملكي كوبد

اي كه حاصل اختناق و سركوب است و اينجاست كه زبان و گويند رشد بالنده اين را مي
ي صورتگري و ههاي ممنوع ي جلوه ادبيات فارسي سينه سپر كرده و همه

پردازي را در پناه خود گرفته و با تعهدي دلسوزانه پرورش داده و به جهانيان صحنه
   .عرضه كرده است

ي تئاتر منع هاي زمانه ذوق ايراني را از اجراي نمايش و بازيگري در صحنه محدوديت
و ها ي درام شكسته به نمايش هنرمندانه تقيد ي زنجير شده كند، اروپاي بيدار مي

دهد و در جهان هنر از اين رهگذر كسب شهرت و افتخار هاي يوناني ادامه مي تراژدي
 .ذوق ايراني محدود و ممنوع شده، اما عاطل و باطل نمانده است. كند مي

اي مفتون كند كه ذهن هر خواننده نمايشنامه را چنان جاندار و دلنشين عرضه مي
گردد كه بي حو هنرنمايي بازيگران ميشود و چنان م هاي آن مي ها و پرده صحنه

انگيز به وجد و هاي نشاط بارد و با ديدن صحنه اختيار در مصايب قهرمانان اشك غم مي
   .آيد شوق مي

اي بدين وسعت و تأثير پيش چشم تواند منظره ي مجهز تئاتر مي كدامين صحنه
   :اي از مرگ يك فرد و سقوط يك امپراطوري منظره. تماشاگر بگستراند

   تن مرزبان ديد در خاك و خون

   كــاله كـياني شـده سرنگــون

   بـهــار فريـدون و گلــزار جـم

   به باد خــزان گشته تـاراج غـم

   ي دولـت كيقبـاد نـسـب نــامه

   ورق بـر ورق هر سـويي برده باد
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يم كننداي را بيارايند و به اصطالح فرنگان گردهند هنرپيشهبي ذوقان زمان اجازه نمي
نويس ايراني و بر صحنه آرند، باكي نيست؛ اين آرايش را قلم صورتساز نمايشنامه

   :كند بتنهايي تكميل مي

اي است كه پرويز مست مي و سر تاپا شور كام طلبي با ي نمايش تجسم لحظه صحنه
شيرين او را پشت. غرور شاهي وداع گفته و به هواي وصال به قصر شيرين آمده است

اشته و خود بر لب بام آمده تا با چرب زباني لوندانه شاه مغرور هوسباز را دستدر گذ
ي پاس آبرو آنكه آتش هيجان و شوقش را يكباره فرونشاند، به بهانه بسر كند و بي

   .عذرش را بخواهد

ي دقيق و ظريف نويس عالوه بر كارگرداني وظيفه اينجاست كه شخص نمايشنامه
ي آراي چابك پنجه گيرد و انصاف را بهتر از هر چهره ه ميصورتسازي را هم بر عهد

انگيزي بر بام قصر شيرين را با چنان آرايش هوس. آرايد اي هنرپيشه را مي ورزيده
ها كار ها و تحاشي ي سركشي آورد كه براي پرويز دل برگرفتن از جمالش با همه مي

ي اندام سفيد در جامه .دختر زيباي ارمن، پوست سفيد روشني دارد. آساني نباشد
ي بلورين خود رها سرخ دلرباتر است و اگر چند شاخ گيسويي هم روي گردن و سينه

رسد كه اين دلربايي وقتي به اوج خود مي. تر خواهد شد ي دلربايي قوي سازد جاذبه
اي از گيسوان بلند تابدار از پشت گردن و روي شانه و زير غبغب و باالي سينه دسته

ي مطبوعي دارد، بايد از ي قرمز جلوه رنگ زرد بر زمينه. ي ديگر افتد بر شانهبگذرد و 
اگر حمايلي. ها استفاده كرد و شيرين را هر چه زيباتر به صحنه آورد اين جادوي رنگ

دانند كه اهل نظر مي. از روي پيراهن ارغواني بگذرد اين منظور حاصل شده است
پرده عرضه كرد و به داللت همين نكته حتي در و بي كننده را نبايد يكباره زيبايي خيره

هاي معروف جهان، آنجا كه نمايش اندام لخت زنان زيبا به ها و كاباره خانه رقاص
زدگان قرن بيستم و افتادگان به جنون شهوت بكار است، زن عنوان مسكني براي پري

انگيز قدم به صحنه الزيباي خودنما با پوششي خي. آورند را يكباره عريان به صحنه نمي
اين پوشش معموالً توري ظريف سياهي است تا از وراي سوراخهاي ريز. گذارد مي

انگيزتر جلوه كند، سپس بتدريج هاي اندام زن زيباتر و خيال بافت آن پست و بلندي
اش در چشم تماشاگران كند تا اندك اندك اندام برهنه هاي توري را رها مي گوشه
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 .اي سراپا عريان شودبا حركت لوندانهسرانجام.بنشيند

ي ظريف آراي آن، بدين دقيقه تر صحنه ي ما، و به تعبيري دقيق بازيگر نمايشنامه
ها پيش از اين آشنا بوده است و به دليل همين آشنايي صورت زيباي شيرين را قرن

پشت توري ظريف سياهي مخفي كرده است تا كنجكاوي و اشتياق تماشاگران را
   :صحنه را تماشا كنيم. انگيزدبر

   پـرندي گـلناري   پـوشيد فــرو 

  بر او هر شاخ گيسو چون كمندي

  كمندي حـلقه وار افكنده بر دوش

   ز هر حلقه جهاني حلقه در گـوش

  كاني زر  از  حـــمايل پـــيكري 

   ارغـوانـي پــرندي  بــر  كشـيده 

  سيه شعري چـو زلف عنبر افشـان

   بـر مـاه درخشـان ت فـرود آويـخ

پرويز يك پارچه التهاب هوس. اند اي ديگر شيرين و پرويز خلوت كرده در صحنه
خواهد از دختر زيباي مي. مرد شكيب و خويشتنداري نيست. است و شور خواستن
انديش است، به مĤل كار اما شيرين در اوج عاشقي مصلحت. ارمن كام دل بگيرد

اش به او درس خويشتنداري داده است كه كارافتاده ي باهوش عمه. نگرد خويش مي
 .چگونه از تسليم تحاشي كند، بي آنكه عاشق ملتهب را يكباره سرد و سرخورده سازد

   :هشدارش داده است كه

   گر اين صاحب قران دلـداده تست
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   شكـاري بـس شگرف افتاده تست

   وليـكن گرچه بينـي نـاشكـيبـش

   ـريبشبـر ف نـبينـم گـوش داري 

   نـبـايـد كـز سـر شـيريـن زبـانـي

   خـورد حـلـواي شيـريـن رايـگاني

  فـرومــانـد تـرا آلــوده خـويــش

   هـواي ديـگـري گـيـرد فـراپيـش

   چنـان زي بـا رخ خـورشيد نورش

   كـه پيش از نـان نيفتي در تنورش

ان وقتي كه پرويزو شيرين اين وصيت را به گوش جان شنيده است و در بزنگاه داست
كشد و از دسترس عاشق به هيجان طلبد، رندانه خود را عقب مي تابانه كام دل مي بي

تر تيزتر كردن گيرد، اما براي گرم نگه داشتن تنور هوس و از آن مهم آمده فاصله مي
هاي زنانه را به ي فنون دلربايي هاي خداداده را و همه آتش اشتياق پرويز همه زيبايي

آلود خود را با كشد، اما نگاه بظاهر غضب كند و ابرو درهم مي گيرد، اخم مي ميخدمت 
كند، با تحاشي و انكاري او را از پيش روي منع مي. آميزد ي محبتي مي ي لوندانه كرشمه

.آميزتر باشد كند كه از هر تمنايي دعوت خيز را با لحني ادا مي اما اين منع هوس
كشد تا بيانگر شرم و منعش باشد، اما با همين ميي روسري را روي صورت  گوشه

گذارد كه مبادا حركت گردن سپيد و بناگوش سيمگون خود را در معرض نگاه او مي
گرداند، اما اين به عنوان قهر و عتاب روي خود را برمي. آتش تمنايش فروكش كند

تابدارش دهد كه موج گيسوان بلند حركت سر را با چنان موزوني و لطفي انجام مي
 .جلب نظر كند و طرف بداند كه پشت و روي سكه يكسان است
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   :تواند مجسم كند انگيزي مي راستي كدامين هنرپيشه ماهري اين صحنه را بدين دل

   كمـان ابـرويـش گـر شد گـره گـير

   راند چون تيـر كرشمـه بر هـدف مي

   نمك در خنده كاين لب را مكن ريـش

  صـد بكن بيشبـه هـر لفظ مـكن در، 

   قصب بـر رخ كـه گر نوشم نهـان است

   بـنـاگـوشـم بـه خـرده در ميـان است

  چـو سـر پيچيـد، گيسو مجلس آراست

   چـو رخ گـرداند، گردن عذر آن خواست

نويسي را بر دوش تواناي اين هم از مواردي است كه ادبيات فارسي نه تنها بار نمايش
ساز نمايش را هم تعهد كرده هنرپيشه و صورت خود گرفته كه وظايف كارگردان و

   .است و بخوبي از عهده برآمده

قشري مشرباني كه. تعصب خشك شريعتمداران زمانه با موسيقي به جنگ برخاست
خنده و شادي را معصيتي شيطاني پنداشتند، به عنوان مدعيان و مفتشان ذوق و سليقه

و گيسوي چنگ بريدند؛ كه با شمشير ي تعزيت دختر رز نوشتند مردم، نه همين نامه
اي غلغل سازي به گوش رسيد، اگر از خانه. تكفير و چماق تعذير به جان خاليق افتادند

كاري به نوازش ي شيرين سقف سراي را بر فرق صاحبش خراب كردند، و اگر پنجه
در اين غوغاي احتساب و تعزير، اين. تار گيسوي تاري جنبيد ناخنش را كشيدند

هاي رنگارنگ، مشعل هاي گوناگون و در جلوه ي شيوه يات فارسي بود كه به همهادب
ها و داشت؛ با ثبت مشخصات پرده  وزن و آهنگ و نغمه و ترانه را روشن نگه

دلمان پرداخت؛ لذت ها، به پاسداري از هنر متعالي و ميراث ذوق نياكان صاحب آهنگ
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سرزمين چكانيد و همگان را، بهدرك آهنگ و موسيقي را در كام جان مردم اين
اي و در پرور چشانيد؛ هر كس را به شيوه نسبت فهم و ذوقشان، از اي آب حيات جان

هاي موسيقي هاي خوش و پر تنوع ديوان شمس با گوشه عارف را با نغمه: جامي خاص
 .آهنگ به ترنم كشاند زني و مراثي خوش هاي سينه ايراني آشنا كرد و عامي را با نوحه

   :زدن دعوت كرد كه گاهي با آهنگي ضربي و پر نشاط خلقي را به بشكن

   رود اين پسر كه برخاست خـوش مي

   رود راست سروي است چنين كه مي

   :تر و تندتر كرد كه ها را قوي و گاهي ضربه

   اي دوش بگـو باده كجـا خورده

   اي مست شدي باده چرا خورده

انگيزي در گوش جان ي نرم تأمل موسيقي عارفانهو گاهي با استفاده از هجاي بلند، 
   :مردم ريخت كه

  كند بشنو اين ني چون شكايت مي

   كنـد از جـدايـيـها حــكـايت مـي

   :و گاهي صداي زنگ شتران و حركت سنگين كاروان را مجسم كرد كه

   اي ساربـان منزل مـكن جـز در ديار يار من

   و دمنتا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطالل 

   :و گاهي شكوه غرش امواج را در قالب موزون نغمه ريخت كه
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   از كوه برشدند خروشان سحابها

   غلـطان شـدند از بـر البرز آبها

اين هم رسالتي ديگر كه گردش روزگار و اقتضاي اعصار بر دوش شعر و ادبيات ما
   .نهاده است

با عظمتي معرف جمشيد بگذريم چه بناي تخت ي  از چند ستون درهم شكسته
هاي متعدد باقي ها و كتيبه ي ماست؟ اهرام سر به فلك كشيده داريم؟ موميايي گذشته

اي بر سر پاست؟ از ايوان پر عظمت كسري جز طاق ساله هزار مانده است؟ معابد چند
و رواق درهم شكسته چه مانده است؟ آيا براي تحريك غرور ملي يك ايراني

همه ي خاقاني؟ با اين ي قصيده سرو مؤثرتر است يا مطالعهي خ ي طاق ويرانه مشاهده
جمشيد كرديم هنوز مثنوي هاي اخير براي تزيين و تماشاي تخت تبليغاتي كه در سال

هاي از پا درآمده آن بناي كهن محرك احساسات آتش اسكندر هزار برابر ستون
اك اثري باقياز تخت طاقديس و دربار پر تجمل پرويز بر سطح خ. ايرانيان است

بر آب شده يكسر، با خاك. نيست كه بتوانيم كودكان ايراني را به تماشايش ببريم
ترين گير آن شكوه و عظمت در دل محكم اما اجزاء درخشان و چشم. شده يكسان

ي ذهن ايراني موجود است و ه ها در موز ترين نورافكن ها و زير نور قوي آينه  جعبه
بيات بلندي كه نظامي گنجوي سروده است عظمت بارگاهنظران با خواندن ا صاحب

   .يابند پرويز را بمعاينه در مي

ي فراعنه و نقاب زرين انخامون را از اعماق خاك كننده مصريان جواهرات خيره
اند، مشتي از خروار و در چارديواري به ي ملي خود به تماشا نهاده برآورده و در موزه
ي وطن ما را بر سر چاربازار جهان فارسي شكوه ديرينهاما ادبيات . هر حال محدودي

 .به معرض تماشا و تحسين ايراني و بيگانه گذاشته است

اين هم يكي از مواردي است كه شعر فارسي و ادبيات فارسي در ايجاد غيرت ملي و
دلبستگي به مĤثر نياكانمان و درك عظمت تاريخي اين سرزمين و اين فرهنگ

 .هاي بر هم انباشته است رسانده و سقف و ستون فلك به سرهاي  جانشين كاخ

نسل جوان از. ي چنداني ندارد مزاج عمومي عصر ما با گردن كلفت و بازوان قوي ميانه
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اند، و پس از ششصد گشايان رميده و ملولي جباران و جهانگشتهخواندن حديث كهن
فرزانگان. ايم ر و دارا نخواندهي سكند ما قصه: سال با ذوق مجسم ايراني همصدايند كه

سينا را به هزاران چنگيز و نادر و  ي بوعلي روزگار ما يك شاخ موي به سپيدي نگراييده
ي خاليق بيش و كم هاي آينده نيز روال سليقه كنند و ظاهراً در قرن ر عوض نمي اسكند

تواند ملتي ميدر جهان قرن بيستم و احتماالً بعد از آن هم . در همين جهت خواهد بود
ي درخشان فكري و به خود ببالد و حرمت جهانيان را معطوف به خود كند كه سابقه

   .فرهنگيش بر ديگران بچربد

هاي لطيف عرفان جلوه. سالح نيستيم در اين ميدان مسابقه ما ايرانيان تهيدست و بي
روتانزواي پر جب. ايراني معرف ذوق فاخر و طبع شريف و مراتب انسانيت ماست

عرش را برهم زدن و خداي تعالي، اين جان عالم هستي و نور سماوات و ارض، را از
خواهد و ي عزلت بيرون كشاندن و در دل خاليق نشاندن، نبوغ بسيار مي خانه  چله

توان بر سر هنري است كه به عنوان اعجاز طبع بلند يك ملت مي. شكوه بسيار دارد
ي خلقت، ي ايراني در مورد فلسفه ديد عارفانه. ددستش گرفت و به بازار جهانش آور

اهميتي نيست كه جهان امروز ي ساده و كم نظام عالم هستي، ارتباط خلق و خالق پديده
   .اعتنا بماند و از آن باالتر جهان فردا بتواند بدان بي

اي نگهداري و به ي عظيم و افتخارانگيز در چه ظرافتي و كدامين خزانه اين سرمايه
هاي نبوغ بشري جز شاعران ما ان بشريت عرضه شده است؟ مبلغ اين جلوهجه

 شناسيد؟ ي ادبيات فارسي براي اين گوهر ارزنده مي اي جز گنجينه اند؟ و خزينه بوده

گاه باشكوه قبول كرديد كه ادبيات فارسي ركن قويم مليت ما، و فراخناي فارسي جلوه
فرهنگ ملي ماست؟ يا باز هم شاهد بياورم وسنن و تاريخ و تمدن و به عبارتي جامع 

.ي نسب خود را گم كرده بود ها شجره ي فردوسي نبود ايراني قرن بگويم اگر شاهنامه
هاي ذهن سرشار و پر تالطم سنايي و عطار و مولوي نبود ظلمات بگويم اگر جرقه

ناشناخته آورد كه در جوار همسايگان هم گمنامي و فراموشي چنان باليي بر سر ما مي
بگويم اگر زبان نافذ و افكار شريف سعدي و حافظ نبود، ما ايرانيان در شبه. بوديم

قاره ششصد ميليوني هند همان وضعي را داشتيم كه بعض نودولتان روزگار دارند، كه
بگويم اگر خيام نبود. دروند پاشند و تمسخر و نفرت مي دالرهاي نفت آورده را مي
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 .نهادند گرد را در يك كفه ميالن بدوي بياباناروپاييان ما را و ف

ادبيات فارسي رشته ظريف اما محكمي است كه فرهنگ ملي ما را چون عقد نفيس
اگر ادبيات فارسي را از ايراني بگيرند. بهايي بر گردن جهانيان افكنده است گران

ي جوان طهاي راب اگر به هر صورت و به هر بهانه. اند هويت ملي او را درهم كوفته
ي هستي معنوي او ي خيانتي بر ريشه ايراني را از فرهنگ فارسي قطع كنند تيشه

زبان و ادبيات فارسي و به ويژه شعر فارسي عنصر اصلي و فصل مقوم. اند فروآورده
هاي ذوقي و ي جلوه فرهنگ ملي ماست، سند هويت ماست، ظرف جامعي است كه همه

.ما را در خود حفظ و به جهانيان منتقل كرده استهنري و سوابق افتخارانگيز ملت 
ي استحكام ارتباط معقول و مداوم با گذشته مايه. ايم اگر آن را بشكنيم خود را شكسته

پيوندهاي امروزين ملت است و هر آسيبي بدين پيوستگي برسد، موجب گسستن
ده است كه بهاي نرسي ها هنوز به مرحله عالئق ملي است؛ و جهان امروز با همه دعوي
   .پاسداري پيوندهاي ملي نيازي نداشته باشيم

ي خويش قطع ارتباط و تفاهم كند، ملتي كه عالئق معنوي خود را از ملتي كه با گذشته
ي همچو ملتي لقمه. اي براي مقاومت و دفاع نخواهد داشت دست بدهد، ديگر انگيزه

آخر پوي و نان را زير. بخوارگان شرق و غر التناولي است در كام جهان چرب سهل
   .توان به دست آورد هر آسماني مي

زبان و ادبيات فارسي همان رستمي است كه يكتنه و مردانه بيش از هزار سال از همه
اي كه در جهان آشفته. هاي فكري ايرانيان حمايت و نگهداري كرده است جلوه

دانند، چه ويش ميي خ ابرقدرتان نابودي ديگران را ضامن استمرار قدرت و سلطه
ي اين پهلوان تير باليي روانه كرده باشند، باشد كه عجب اگر از هر كرانه به قصد سينه

 .زان ميانه يكي كارگر شود
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نامك واژه
 

عبدالحسين نوشين هنرمند»واژه نامك«عاقبت چرخ بازيگر كار خودش را كرد و
نوشين در مرض موت. منتشر شد آواره از وطن به وسيله بنياد فرهنگ ايران چاپ و

ها را به ايران بفرستد و به دست دكتر به فرزندش وصيت كرده بود كه اين يادداشت
خواست خيلي دلم مي. وطنانش برسد خانلري بسپارد تا به همت او منتشر شود و به هم

در ضمير. كرده در چه حال و هوايي بوده است بدانم نوشين وقتي كه چنين وصيتي مي
.گذشته است اش چه مي ي رنجيده از روزگار و شايد پشيمان از گذشته فتهآش

  ...بگذريم
هاي آخر عمر دانند كه نوشين، سال آنان كه با كتاب و ادب فارسي سر و كار دارند مي

سرانجامش را وقف تصحيح شاهنامه كرد، و به همت او و همكارانش متن آشفته
ترين شر شد و به فيض مقاصد خاص به ارزانمصحح و انتقادي شاهنامه در مسكو منت

ي ي نقايصش و با همه اين اقدام با همه. قيمت در دسترس محققان ايراني قرار گرفت
ترين گامي است كه تاكنون ترين و پرفايده ايراداتي كه بر آن وارد است، ظاهراً مثبت

ت و اجازه فرماييددر راه احياي اثر عظيم و حماسي و ملي ما ايرانيان برداشته شده اس
.با كمال شرمندگي اين را اضافه كنم كه با كمك ديگران
گذشته از اين خدمت مهم، نوشين در ضمن تصحيح شاهنامه به كار فرعي اما بسيار
.سودمند ديگري هم پرداخت، و آن شرح و حل مقداري از مشكالت شاهنامه بود

خواهم بدين گيري مي ز خردهقبل ا. همين، كه به اسم واژه نامك در دسترس شماست
واقعيت اعتراف كنم كه اگر نوشين جز اين مجموعه هيچ اثري در فنون هنر و ادب و
ترجمه، تقديم پيشگاه ارجمند زبان پارسي نكرده بود، باز هم ديني از اين آب و خاك

كاري كه اين هنرمند دور از وطن انجام داده است در اهميت از. بر گردن نداشت
يادش. اند، بيش است وطنان پر طاق و ترنبش تاكنون كرده هائي كه هم عاليتي ف همه

.گرامي و روانش شادباد
اي بيش از سه هزار لغت و تركيب اغلب مبهم درين كتاب سيصد و پنجاه صفحه

شاهنامه مورد بحث قرار گرفته است و در بسياري از موارد به فيض شواهد متعدد و
شده است و شايد درين سه هزار مورد به كمتر از يكاستدالل درست، رفع مشكل 
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تر باشد؛ و آنان كه دهم مواردي برخورد كنيم كه محتاج فحص بيشتر و تحقيق جامع
.دانند كه تأليفي بدين درجه از صحت چه دشوار است دستي دارند مي» لغت«در كار 

يم كنم و به چاپهاي نوشين را به من سپرد، تا تنظ ي يادداشت استاد خانلري مجموعه
خود را اخالقاً متعهد و ملزم داشتم - ام ي كتاب نوشته كه در مقدمه چنان-بسپارم؛ و من 
هاي نوشين را تنظيم و چاپ كنم، بي هيج دخل و تصرفي، و گرچه كه عين نوشته

.هايش گناه اصالحات الزم و بي ضرر؛ كه دست مرد از جهان كوتاه بود، و تغيير نوشته
به مناسبتي درين كتاب نفيس تورقي داشتم، موارد معدودي به نظرم آمد كهاخيراً كه 

اي را كه به عين لغت و معني و شاهد را از كتاب نقل كردم و نكته. جاي گفتگو بود
كردن براي تأييد نظراتم رديف. به دنبال آن افزودم *نظرم رسيده بود با عالمت 

ي دهخدا و متون معتبري نامه و لغت به فيض فرهنگ ولف(شواهد بيشتر ممكن بود، 
ي بنياد فرهنگ ايران منتشر شده است و كه در ساليان اخير با فهرست لغات به وسيله
ي من حوصله اما اين شيوه با طبع تنگ). ظاهراً به دسترس آن مرحوم نبوده است

.كه اهل تحقيق است خودش مي تواند بدين منابع مراجعه كند آن. سازگار نيست
كه و آن اين: اي اشاره كنم خواهم به نكته كردن موارد اشكال اجازه مي از رديف قبل

مواردي كه اشارت رفته است،. ام ي كتاب حاضر را بدين نيت بدقت نخوانده من همه
نقد كامل مطالب. ام نكاتي است كه بقول آخوندها طرداللباب بدانها برخورد كرده

  .ي اهل تحقيق است كتاب بر عهده

نويسي عرض كنم و بپردازم به موارد زه فرماييد يك مطلب كلي هم در مورد لغتاجا
ي لغاتي كه منحصراً در يك مورد مشهود افتاده است و نه در متن درباره: ابهام يا ايراد

مورد بررسي تكرار شده و نه در متون ديگر آمده است، بايد با احتياط بسيار عمل
نويسان گذشته معلوم است، به علت در دسترس گي فرهن در اين موارد شيوه. كرد

اندك تالش و كردند، بي نداشتن منابغ تحقيق هرگاه به چونين مواردي برخورد مي
تراشيدند و ضبط تحقيقي معنايي مناسب مقال براي صورت مشكوك واژه مي

خوران عالم ادب هم معني منحوت اسالف را با افزودن يكي دو كردند؛ و آماده مي
ها آن كاري ي اين شيرين نمونه. ي مترادف به فرهنگ خود منتقل مي فرمودند كلمه

.مايه فراوان است كه حاجتي به شرح و نقل ندارد
اما امروزه كساني كه مي خواهند با روش درست و علمي به كار استخراج لغات و
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هاي تأليف فرهنگ بپردازند، بايد بدين واقعيت عنايت فرمايند كه اين صورت
نويسان روزگار گذشته خواني يا بدنويسي كتاب  ي غلط شكوك و منحصر، اغلب نتيجهم

اگر كوشيدند. تفرسي و حدت ذهني الزم است تا صورت درست كلمه پيدا شود. است
.و جستند و نيافتند بايد به نحوي خواننده را از ماجرا باخبر كنند

آنكه حكم قاطع و يمرحوم نوشين در اغلب اين موارد چنين كرده است، و ب
تنها در. اي صادر كند، ميدان را براي هنرنمايي ديگران بازگذاشته است نسنجيده

ي موارد بسيار معدودي درين رهگذر مختصر غفلتي شده است، بمثل در مورد واژه
و معدودي» سپرده درون«كه در همين يادداشت بدان اشارتي خواهد رفت و » پتياره«

  .ديگر
  :ها و معاني آنها باره بعضي واژهاما توضيحي در

  :پر، انباشته، آگنده: آگين

  همــي گفت اگـر دخمـه زريــن كــنـم

  ز مـشـك سيــه گـردش آگيــن كــنـم

قبري براي سهراب بسازد، به گمان كه چگونهداستان ترديد رستم است در اين* 
را اگر به معني اندودن و اندود كردن بگيريم در اين جا» آگين كردن«مخلص 
يعني زراندود و» مدخالن را ركاب زرآگين«سنايي هم گفته است . نمايد تر مي مناسب

يعني مشك» بنفشه ديدي عنبر سرشت و مشك آگين«فرخي هم دارد . طلي كرده
  .ياهاندود، يعني س

   

  :آذين، زيب و زيور: آيين

  سـراســر همـه شهر آييـن ببــــسـت

  بياراســـت ميدان و جـاي نشـــســت
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بستن باشد ترش همان آيينهمعني مذكور توسعاً درست است و گويا صورت دقيق *
متداول است و بستن آيينه در مراسم» آئينه بندان«و » آئينه بندي«كه هنوز تركيبات 

  .مرسوم - الاقل در واليات جنوبي ايران –ور بر در و ديوار جشن و سر

   

  :ارزنده، سزاوار، شايسته: ارزاني

:به تأييد اين معني عبارتي از كليله و دمنه آمده است بدين صورت» نامك واژه«در  *
بقا باد ملك را، هر عفو كه از كمال استيال و بسطت و وفور استعال و قدرت ارزاني باشد«

تر درست» عطا شود، اعطا شود«درين جمله به معني » ارزاني باشد«به گمانم . »هنر است
  .شواهدش در تاريخ بيهقي و كليات سعدي فراوان است. نمايد مي

   

  :شلوار، تنبان كوتاه يا بلند - 1 : ازار

  فــــرستــاده آمــد بـــرِ شهـــريـــار

  ز بــيــخ گــيــــا بـــر ميـانــش ازار

  
  : ي كشتي گيري هتنك - 2

  بـــرفتند شـايسـته مــردان كـــــار... 

  هــا ازار بــبستنــدشـــان بـر مــــيان

به معني شلوار هم آمده است، -هاي ديگرش و صورت–در اين كه ازار و ايزار  *
گيري مقامي بوده است، و كمربند را هم در پهلواني و كشتي» كمربند«اما . شكي نيست
در اين بيت. مين چند سال پيش در حكم مدال طالي امروزين بودپهلواني تا ه
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  :ي اسكافي هم كه بوحنيفه

  خـدايــگان جهــان مـر نمـاز نافلــه را

  بجاي مـاند و ببــست از پر فريضــه ازار

است، چه خدايگان خراسان با آن همه القاب و» كمربستن«ازار بستن دقيقاً معادل 
الناس نبوده است كه وقت نماز ستر باباطاهر عريان عوام ي عناوين، چيزي از مقوله

بستن را كمر» ازار بستن«را كمربند و » ازار«خواهد در ابيات باال  دلم مي. عورت كند
  .معني كنم

  :اما در اين شعر كه

  يكــي خــانه ديــد آسمــانش بلــور... 

  ...ازارش هـمــه سـيــم و پيـكـــرش زر

مرحوم نوشين براي ازار ضبط فرموده است، موافق نيستم و به كه» پوشش«با معني 
  .گويند مي» هزاره«جا همان باشد كه امروزه در اصطالح بنايي  گمانم ازار درين

  :است) راي(در اين بيت فردوسي زدن : انداختن

  ســـــراي از آن پس بيـــامد به پــرده

  ز هــر گـونـه انـداخت بـا شــــاه راي

  :ت دقيقي به معني بكار بردندر اين بي

  هـا سـاخـــتند بـر آن جـادوي چـــاره

  نــه ســود آمــد از هـرچ انـداخـــتند
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در تداول» طرح كردن«درست معادل است با »انداختن«به گمان بنده در هر دو بيت *
...پس روزي با وزيران مشورت كرد كه«: در مجمل التواريخ و القصص آمده. امروزين

ي مرحوم ، و نيز به مقدمه496ص (» ...از هر نوع انداختند تا بر آن قرار افتاد كهپس 
در بيت دقيقي هم موضوع مربوط است به شاه بلخ كه). بهار در همان كتاب رجوع شود

  :پير و نزار شده و

  مـــهتران ســران و بــزرگـان و هـــر
  آوران پـــزشــكــــان دانـــا و نــــــام

  هـا ســاخــتنــد بــر آن جـادوي چـاره
  نــه ســود آمــد از هــرچ انداخــتنــد
  پـس اين زردهشت پيمبـــرش گفـــت
  كه زاو ديـــن يـــزدان نشـايد نهفـــت

  :و سرانجام
  ـاه زميـــن آمــدندهــمه ســـوي شــ
  بـــه ديـن آمــدند  ببستنـد كــشتـي

  .از هر چه پيشنهاد كردند و طرح كردند و عرضه داشتند، سودي حاصل نشد. يعني

.ي كار نيست خورد، اين چاره خورد، بدرد نمي بكار نمي: از در كار نيست
  چــنان بــد كــه ابـليــس روزي بـگـاه

  ...بيــامـد بــســان يـكـي نيــكــخــواه

  گفت جز تو كسي كدخداي) بضحاك(بدو

  چــه بـايـد هـمـي بـا تـو انـدر ســـراي

  ي سـالــخورد زمــانـه بـر ايـن خـواجـه

  دهـمــي ديـر مـــانـد تـو انـدر نـــــور
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  ور جــــاه او مــايـه بـگـيــر ايــن ســر

  ...تـــرا زيـبـد انــدر جـهـــان گـــاه او

  چـو ضحــاك بـشنيـد انــديشــه كــرد

  ز خـــون پـدر شـــد دلــش پــر ز درد

  بــه ابــليس گـفت ايـن سزاوار نيســت

  دگــر گـوي كــاين از در كــار نيســت

  .عملي نيست، كردني نيست: در اين مورد يعني» نيستاز در كار «به گمانم  *

  :پيشامد، حادثه، ماجرا: بودني

  مـــرا گـــر نبــودي خــرد شهــريــار

  نــگشتــي ز مــن بــودنـي خواستـــار

تر است، اين بيت از زبان جاماسب مناسب» سرنوشت، امر، مقدر، تقدير«گويا معني  *
  :است كه

  ـود و شــــاه ردانســــرِ مــوبـدان بــ

  كـــه بــودي بـــر او آشـكــارا نـهــان

خواهد كه از اختر شماري برگيرد و و شاه از او مي» ستاره شناس و گرانمايه بود«و 
:گويد جنگ پيروزي با كيست، او دژم گشته مي  بگويد كه در اين

  خـواسـتـم كــايـزد دادگــر كــه مــي

  ويـن هنـــرنــدادي مــرا ايـن خــرد 
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  مــرا گـر نـبــودي خــرد، شهـريــــار

  نـگـشـتـي ز مــن بــودنـي خواستـــار

  نـگويــم مــن ايـن، ور بگـويم به شــاه

  كنــد مـر مـرا شــاه شاهــان تـبــــاه

  :خانه، كوشك، كاخ: ايوان

  چــو گـرمــابـه و كـاخهـــاي بـلـــند

  ز گــــزندچـو ايـوان كـه بـاشد پنــاه ا

  بـايــوان ضـحـــــاك بـردنـــدشـــان

  وش سـپـــردنـــدشـــان بـدان اژدهـــا

درين مورد شواهد فراواني در. گويا ايوان معنائي اخص از خانه و كاخ داشته باشد *
  .نامه آمده است لغت

  :باد و بيد

»2514پرويز  9«در زير ابياتي كه به عنوان شاهد اين تركيب ذكر شده است، مأخذ را 
كه پيمان شكن خاك«: سان نقل شده است ها هم بدين اند و يكي از مصراع ضبط كرده
ي شماره! هاي چاپي نيست اين هر دو غلط است و ناگفته نماند كه غلط. »بايد كفن

كه پيمان«: و صورت صحيح شعر هم اين» 2524پرويز  9«: درست مأخذ اين است
  . »شكن خاك يابد كفن

ذيل 37ي  در صفحه. ي ديگري را نيز تذكر دهم خواهم نكته جا اجازه مي ندر همي
كاين برون آهيخد... «شواهدي از ناصر خسرو آمده است بدين سان » آهيختن«ي  واژه

ها هم غلط چاپي اين. »از حجت خواهم كه برآهيخي خنجر... «و » از دل بيخ كين
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   .درست باشد» برآهنجي«و » برون آهنجد«نيست، اما به گمانم 

  بيخ و بن: بار

  بـه خـواهشـــگري رفتــم اي شهريـــار

  وگـرنــه بـكــــنـدي سـرش را ز بــــار

  ســـران ســواران چـــو برگ درخــــت

  شــت بـــختفرو ريخــت از بـــار و برگ

.تن آدميزاد - به مجاز-ي درخت است و در بيت اول  بار در بيت دوم به معني تنه *
 :از فردوسي. شاهد؟ فراوان

 اگــــر نيستــــي فـــر ايـن تـاجـــدار

 ســرت كنـــدمي چون ترنــجي ز بــــار

 .كنند كَنند، از شاخه جدا مي پيداست كه ترنج را از ريشه نمي

 :از دقيقي

 ي سبــــز انــدر آنـــك بــه زيـر ديبــه

 تـرنـــج سـبــــز و زرد از بــــار بنـــگر

 :از لبيبي

 آن جخــش ز گـردنـش بياويخـته گوئي

 خيــكي اسـت پـر از بـاد بياويخـته از بار
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 :از فراالوي

 دال كشيــدن بـايـد عتـاب و نــاز بتــان

 ـارارطـب نبــاشد بي خـار و كنـز بر بــ

 :از فرخي

 بـگسالنـد سـر شـيــــر از تـن شـيــــر

 هــم بدانسـان كه كــسي ميــوه ز بــار

 :و نيز اين بيت ديگر از همو

 چون درختـان گشن بودن از دور و به تير

 درفتادند بدانســان كـه فـتد ميــوه ز بـار

:استضبط شده » پر بار«و درين ابيات سعدي كه در بسيار جاها به غلط 
 ي بـر بـــار بسيـــار توقــف نكنـد ميــوه

 ست چون عـام بدانند كه شيـرين و رسيده

 بر او محــاسن اخـالق چون رطب بر بــار

  در او فنـون فـضــايل چو دانـه در رمــان

  : بازار

  :نيرنگ و فريب - 1
  چـــو او بـشنــود خــوب گفتــــار مـن - 2
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  ار مـننــه انـديـشــد از رنــــگ و بــاز

  چـــو ضـحــاك بشـنيــد گـفتـــار اوي

  نــهــــانــي نــدانــســــت بـــازار اوي

  :پيشامد، ماجرا - 2

  چـــو دستــور بــا لشكـــر آمدش پيش

  بـگفــت آنـچ آمــد ز بـــازار خــــويش

  :گويي، بهانه، عذر بيجا بيهوده - 3

  غـمـي گشــت قيـصر ز گـفتــارشـــان

  يـــد زآنـگـــونه بـازارشـــانچـــو بشن

آمده است 3و  2و  1ي  نامك ذيل معاني شماره در مورد اين كلمه شواهدي كه در واژه
ام كه از هايي تهيه كرده ي بازار بنده يادداشت براي كلمه. ظاهراً همه به يك معناست

ني اين مختصر خارج است و شايد به صورت مقالتي جداگانه تقديم محققا حوصله
حرف 350ي  الحساب خوانندگان را حوالت مي دهم به ستون اول صفحه علي. شود

ي شواهد نه معنايي كه بر صدر شواهد ي دهخدا، منحصراً براي مالحظه نامه لغت» ب«
  . ي شواهد منطبق نيست اند و بر همه گذاشته

  :دين بهي، آيين زردشتي: بهي

  پـرستـش بـهي بــر كنم زيـن جهـــان

  ارم تـو را تـــاج و تخـت مهـــانسـپـــ

دانم هاي چاپ مسكو نيست اما بنده كه نمي بدل اين مقاله راجع به بحث در نسخه *
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  .پرستشگهي بر كنم زين جهان: بدل اينست   نسخه. مصراع اول را چگونه بايد خواند

  :، پاي بند)لغت فرس(بسته و درمانده  پاي: پامس

  ه اسـتتو گـفتـي هـوا پـر كركـس شـد

  زميــن از پي پيــل پامـس شـده اسـت

  .نشيند و نه شاهد نه معني به دلم مي *

  :ها نيامده است به معني گزير، چاره، كه در هيچيك از فرهنگ: پتياره

  يـكي را بــه بستر يكـي را به جــنگ... 

  يـكي را بـــنـــام و يكـي را به نـــنگ

  همـي رفت بـايـد كـزين چــاره نيسـت

  مــرا نـيـــز از مــرگ پـتيــاره نيسـت

»بتر«ي  كلمه» نيز« نكند كه بجاي . شد ها در دسترس بود و باز دقتي مي كاش نسخه *
تاييد اين نظر را بشواهدي كه ذيل معاني. (به معني بدتر و ناخوشايندتر بوده است

در مورد معني). 106ي  است رجوع فرماييد به صفحه  ي پتياره آمده قبلي همين واژه
در سه بيتي كه. نيز جاي سخن است» زشت، نفرت آور، مهيب، هولناك«: دوم اين واژه

كه«مثالً . بكار رفته» زشت پتياره«به عنوان شاهد براي اين معني آمده است تركيب 
ي فردوسي ذكر مترادفات به صورت اضافه يا عطف شيوه. »آن اژدها زشت پتياره بود

  .تر باشد و مانند آن مناسب» بال، نازله، نائبه«وارد همان معني گويا درين م. نيست

  :به وزن و معني پنبه: پخته

  ي سيــم خــام چـو شنگـرف بـر پختـه
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  بگستـــرد خـورشيـــد رخـشنــده دام

بكار رفته باشد و پخته هم به» پخته«ي لندن درين بيت  دانم اگر بر اساس نسخه نمي *
.رساند اصالً چه مفهومي را مي» ي سيم خام پخته«د، تركيب آمده باش» پنبه«معني 

  ...»..ي سيم خام پخته«ايم، اما  بسيار شنيده» ي سيم خام تخته«و » ي سيم تخته«

  :لگد كوب و پايمال كردن: پيسودن

  شنيديــم و ديـد آن سخــن ها كـــجا

  نبــودي تــو مــر گفتنــش را ســــزا

  ه بـنمــودنــينــه پــوشيــدنـي و نــ

  نــه افــكنــدنـي و نــه پيـــسودنــي

»ببسودن«مقابل افكندن به معني دور انداختن و رها كردن و دست نزدن، بگمانم  *
نه افكندني و نه ببسودني، به: شايد مصراع آخر چنين باشد. كردن است يعني لمس

  .داليل معاني متقابل و متضاد در مصراع قبلي

  :ي، كشورپادشاه: پيشگاه

  وزيــن كــار كـانديــشه كردست شــاه

  بــرآشوبــد ايــن نــامــور پـــيشگــاه

دهد، كاوس سران سپاه را سرزنش اين بيت از جوابي است كه رستم به كاوس مي *
  : گويد كند كه چرا با افراسياب جنگ نكردند، رستم مي مي

  كســـي كـاشـتي جــويد و سـور و بـزم
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  ـود پيـــش رفتــن بـــه رزمنه نيكــو ب

  ...وزين كار

شكني در سر بپروراند سران ي پيمان كند كه اگر انديشه و سرانجام تهديدش مي
به گمان من پيشگاه در. شوند و بر او خواهند شوريد حضرت و درباريان خشمگين مي

  .عربي است يا برعكس» حضرت«اين بيت نيز درست معادل 

  :نوشيدنِ مي: پيمودن

  ـپيمــــاي مـِي تــا يكــي داستــــانب

  ي بـاستــــان بـگـــويمــت از گــفتــه

:و سرانجام» جام را پر كن«يا » مي به پيمانه كن«گويا مفهوم مصراع اول اينست كه  *
رجوع» ي دهخدا نامه لغت«ي شواهد به  براي مالحظه. »جامي بده، جامي به من بنوشان«

اند و پر كاري كرده يص و تعيين معاني طبق معمول، آشفتهفرماييد، اگرچه در تشخ
  .اند كردن و آشاميدن و آشامانيدن را درهم آميخته

  :تنين انداز، مشهور و معروف: خنيده

  خنيـــده بـه گيـتــي بـه مـهر و وفـــا

  ز آهــرمـنـــي دور و دور از جــــفـــا

بهرحال به گمانم معني. است »انداز طنين«گويا منظور شادروان نوشين همان  *
  .تر باشد درين مورد مناسب» ستوده«

  :بنا كردن، ساختن: زخم 

  ي زخــم ايـوان بــــود چــو هنـگامــه
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  بــلنــدي ايـوان چـو كيـــوان بــــود

قبول ندارم، در اين كه كار و زخم اصطالحي» كردن و ساختن بنا«زخم را به معني  *
:ي است مربوط به بنايي شكي نيست به دليل ابيات زيري اصطالح است يا ترجمه

مهندسي رومي. معماران خواستند. خواهد ايوان مداين را بنا كند خسرو پرويز مي
  .انتخاب شد

  بـرِ خســـرو آمـد جــهانـــديده مــرد

  بـر او كـــار و زخـــم بنــا يـــاد كـرد

  :و مهندس به كار پرداخت و

  ـــاد ده شـــــاه رشفـــرو بــرد بــني

  همـــان شــاه رش پنــج كـــرده برش

و ارتفاع» بتابند باريك تايي رسن«و با سنگ و گچ ديوار را برآورد، سپس بفرمود 
  :خواهم ديوار را اندازه گرفت و گفت مهلت مي

  چـهــــل روز تـــا كــــار بـنشينــدم

  ز كــــاريــگــران شــــاه بگــزينــدم

  ي زخــم ايـــوان بــود نـگـامـهچــو ه

  بـلنـــدي ايـــوان چــو كيـــوان بــود

  بـدان زخـم خـشمـت نـبــايـد نـــمود

  مــرا نـيـــز رنــجــي نـبــايـد فـــزود
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  :خسرو مهلتش نداد، و

  بـدانست كـاريـــــگــر راسـتــــــگوي

  كـه عيــب آورد مــــرد دانـــا بــر اوي

  ر آن زخـم ايــــوان شتـــابكـه گيرد ب

  اگـــر بشــكنـد گــم كـنـد نــان و آب

ناچار فرار كرد و چهار سال بعد باز آمد و به معتمدان شاه ثابت كرد كه ديوار نشست
  :كرده است و

  چــنين گفت رومي كه ار زخـــم كـــار

  بـــرآوردمـــي بر سـر اي شـــهريـــار

  اق و نه كــارنــه ديـوار مـانــدي نه طـ

  نــه مـن، مـانـدمـي بـر در شـــهريــار

  :و چون سقف زده و ايوان ساخته شد

  همـي كرد هــر كـس بـه ايوان نـگـــاه

  بـه نـوروز رفـتــي بــدان جـايـــگـــاه

  كس انـدر جهـان زخم چـونيـن نـديــد

  نــه از كـــاردانـــان پيـشيـن شـنيــد

  بــدي ريــختــهيكــي حـلقـه زريــن 
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  از آن چـــرخ كــار انــــدر آميــختــه

  فــرو هشتـــه زاو سرخ زنـجـيـــــر زر

  اي در نشــانـده گــهــر بـه هـر مــهـره

  چــو رفتي شهنشــاه بـر تخـت عـــاج

  بـيـــاويـخـــتنـدي ز زنجيـــر تـــاج

خواهم، در مورد عذرت ميم - ي من است كه مغاير سليقه و حوصله-از طول و تفصيل 
كنم، هنوز بنايان در واليت كار نظر قاطعي ندارم، تنها به دو نكته اشاره مي زخم و زخم

ي را هم درباره» ضربي«زنند، صفت  برند و سقف مي ما پي را ميكنند و ديوار را باال مي
  .اند سقف همه شنيده

  :يكدل، همراه: سپرده درون

  سپـرده درون ]سودابه[زنـي بـود بــا او 

  پر از جــادوي بــود و رنــگ و فســون

  باشد؟» به پرده درون«نكند  *

  :فردوسي اين واژه را در بيت به معني پيروز و چيره بكار مي برد: فرزانه

  بـــــاره ديــوانـه گــشت دل زال يــك

  خــرد دور شــد عشـق فـرزانه گــشت

هاي اساسي چاپ مسكو نيست و در خهي نس اين بيت و ابيات پيش و پس در همه *
  .صحتش جاي ترديد هست
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بهرحال اگر بخواهيم مصراع دوم را به همين صورت قبول و معني كنيم، استفاده از
ضبط» العنان باشد آنكه مجرد و مطلق«قول مؤلف برهان قاطع كه فرزانه را به معني 

كه در موردي منحصربهرحال لغاتي از اين دست . تر باشد كرده است، شايد مناسب
  .آمده باشد، مادام كه از متن ديگري شواهدي بدست نيايد، بايد با ترديد تلقي شود

  :رخسار، روي: كله

  همــه گـيـــل مــردان شـيــــر يـــله

  ابـــا طـوق زريــن و مشــكيـــن كــله

ففمردان چه مناسبتي دارد؟ آيا كله مخ دانم صفت مشكين براي صورت گيله نمي *
اند، يا تلفظ ديگري از رنگ بر سر داشته كاله است و اين شيرمردان گيلك كاله سياه

  .موي و كنايه از جوان است كله به معني سياه كله به معني سر است و مشكين

  :دست از جنگ كشيدن: گشادن كمر

  پـــدر تــا بــود زنــده بــا پيــر ســـر

  ازيـــن كيـن نخــواهـد گشــادن كمــر

تر از تر و كلي كشيدن، عام شدن، دست يافتن، منصرف گويا معني برآسودن، فراغت *
مصمم«بستن است كه بمعني   گشادن ظاهراً مقابل كمر كمر. معني مذكور در فوق باشد

  .متداول است» كردن، بسيجيدن، آماده و مهياي كاري يا خدمتي بودن شدن، عزم

  :نوشه
مؤلف بحث مفصلي فرموده و بدين» يد و نوشه خوريدگراميش دار«: در مورد اين شعر

راجع به نوشه و. »گراميش داريد و توشه خوريد«: نتيجه رسيده كه درستش اين است
ي لغتنامه نوشته بودم كه ندانستم كدام خوردن، يادداشتي در حاشيه نوشه
خوردن به معني نوش به معني شراب و نوش. اي حذفش كرد خورده پاك شير
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  خوردن در شاهنامه بسيار آمده است، از جمله شراب

  
  بــر بــــفرمــود تـــــا داروي هـــوش

  بــر پــرستنـــده آميــخــت با نـــوش

  :و نيز اين بيت

  چــو شــد نوش خـورده شتـاب آمـدش

  گران شــد ســــرش راي خواب آمـدش

با موضوع مقال» خوردنشراب «خوردن بتراشيم ظاهراً  اگر بخواهيم معنايي براي نوشه
  .نمايد تر مي مناسب

.اينها كه برشمردم و ده برابر اين، هرگز نمي تواند از عظمت كار نوشين بكاهد
جاي اگر و مگر فراوان دارد، و. نويسي به هر صورت كار ظريف دشواري است فرهنگ

هگذركنند كه درين ر اين واقعيت را كساني تصديق مي. گرچه به حد اعجاز دقت كنند
رجزخوانان بيرون گود را به حال خود واگذاريد، كه. ي علمي گامي نهاده باشند با شيوه

  . بانگند و در باطن هيچ طبل بلند

.ي مرحوم نوشين است آنچه با حروفي متمايز از حروف متن آمده است متن نوشته
ه،ي صفحات هم اشارت نرفت؛ چ به شماره. شود شروع مي *توضيحات من با عالمت 

 . پيدا كردن موضوع در متن كتاب با رعايت ترتيب الفبا آسان است

ي مجددي به اصل كاش امكان مراجعه. نشيند جا به دلم نمي هم در اين» هر«ي  كلمه
  .ها بود نسخه

و حد كمال فاصله -هايش ي خوبي با همه–همين موارد است كه بين چاپ مسكو 
رجوع فرماييد به. كند هنامه را واجب ميي منقحي از شا ي نسخه اندازد و تهيه مي
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  .هاي معتبر در فرهنگ» كستي بستن«

ي منتقدان روزگار، بدين منظور نوشتم كه چون من بنده بر چاپ اين را به شيوه
ام دوستان بدانند كه بخاطر رعايت امانت حتي از اصالح نظارت كرده و مقدمه نوشته

 .ام ي خود خودداري كرده اغالط فاحش به سليقه
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  اي خطرناك بهانه

 
 م 

، همان كه در جواب  *ماه ديدم االسالمي را در يغماي فروردين اخير آقاي شيخ ي مقاله
وشته بودند و تعجب نموده بودندزاده ن م تقي آقاي عميدي نوري و در دفاع از مرحو

و او... كه چگونه مردي به علم و اطالع عميدي نوري دفعتاً جانب انصاف را رها كرده
آگاه براي اجراي نيت استعماري زاده را، به عنوان عامل اصلي و آلت خود را، يعني تقي

درزاده  ها در ايران معرفي كرده است؛ و سپس به سخنراني معروف تقي انگليسي
:اند كه آن مرحوم گفته است مجلس شورا اشارت فرموده 1327ي هفتم بهمن  جلسه

وقت راضي به تمديد مدت قرارداد نبودم و اگر قصوري يا اشتباهي من شخصاً هيچ... «
در اين كار بوده تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بوده كه بدبختانه اشتباهي

 .»كرد و نتوانست برگردد

ي تمديد قرارداد باز به گناهيش در مسأله زاده و اثبات بي ي دفاع از تقي ادامه و در
ها در روز آخر بطور ناگهاني انگليسي«: اند كه عبارات ديگري از نطق او استناد كرده

يعني. شد آنچه شد... صحبت تمديد قرارداد را پيش كشيدند و اصرار ورزيدند و 
ليكن هيچ... االختيار راضي به آن نبوديم مسلوبكاري صورت گرفت كه ما چند نفر 

ي حاكم مطلق آن زمان نه مقدور بود نه گونه مقاومتي در مقابل اراده چاره نبود و هيچ
 .»...مفيد

* * *
االسالمي براي اي كه آقاي شيخ ي تالش البته صميمانه ي اين مطالب و مشاهده مطالعه
د، مرا بشدت نگران كرده است كه مبادا اينان زاده عرضه داشته ي مرحوم تقي تبرئه

 .ي خطاكاران در آينده اي شود براي تبرئه طرز دفاع و توجيه وسيله

من نه از. زاده ي تقي ي خودم درباره اجازه فرماييد قبالً اشارتي كنم به عقيده
زاده و ياران او ي مركزي تقي ها هستم كه به حكم فتواي كميته ي كمونيست دسته دارو

بسته، به حكم اطاعتي كوركورانه ، گوش و را ملعون و مطرود ازل و ابد بدانم و چشم
انگيز بزرگان حزب را نادانسته تكرار كنم؛ نه سر اخالصي شعارهاي آتشين و هيجان
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ي قطاران فريضه مسلكان و همام كه پاس هممĤب ساييدهبر آستان لژنشينان ماسون
خالقي موظف به حفظ غيب و رعايت جانب برادرانهمتم باشد و به مقتضاي تعهدي ا

كشم و سري بار ام و نفس مي ماسون باشم؛ و نه تا اكنون كه مشغول نوشتن اين نامه
ام كه رعايت مصالح حزبي وادار به تن دارم در هيچ حزب و جمعيتي نامي نوشته
 .سكوتم كند

از هر قيد و تعصبي ي خالص شخص من است فارغ نويسم عقيده آنچه در اين مورد مي
  .جز قيد اخالق و وجدان

دانم به شهادت خواه و قابل تكريم مي ي صدر مشروطه را مردي آزادي زاده من تقي
اش در مجلس اول و دوم و به حكم صفاي نيتش در راه استقرار هاي سنجيده سخنراني

هايش به پاس دستگيري  *نهم زاده ساليان اخير را نيز حرمت مي تقي. حكومت قانون
از جوانان مستعد باهوش تهيدستي كه غالباً امروزه از مردان برجسته فرهنگ و دانش

ادزاده باز به ي و اين خود كم فضيلتي نيست كه مردي در موقعيت و مقام تقي. كشورند
گذاري موجبات عوالم طلبگي باشد و هر جا صاحب استعدادي ديد بدون تظاهر و منت

  .آسايش خاطر و پيشرفت علميش را فراهم سازد

كه او اين. ي دوران رضاشاه اركان اعتقاد و ارادتم متزلزل است زاده اما در مورد تقي
استعمارگران انگليسي ها سر و سري داشته و برخالف منافع وطنش با واقعاً با انگليسي

نمايد و تحقيقش بر ساخت و پاختي كرده باشد، قبولش بر طبع و سليقه من دشوار مي
ي آيندگان است، بشرطي كه اوالً از شوائب حب و بغض مبرا باشند و ثانياً در عهده

ي مربوط به نفت كامالً علني شده باشد و بتوانند زماني زندگي كنند كه اسناد محرمانه
  .غرضي حكم قاطع صادر نمايند  يبا ب

ي عامل تمديد قرارداد نفت هم كاري ندارم و فعالً حسابش را با زاده بنابراين با تقي
چه مرا وادار به نوشتن اين مختصر كرده است توجيهي آن. سپارم الكاتبين مي كرام

زاده براي عمل ناپسند خويش، يعني تمديد قرارداد نفت كرده، و است كه تقي
ي نامعقول و توجيه ناموجه او االسالمي به اين بهانه ستنادي است كه آقاي شيخا

االسالمي در اين مورد مقبول نگرانيم اين است كه استناد و دفاع آقاي شيخ. اند نموده
اي شود براي دزدان و غارتگران و جنايتكاراني مردم زودباور افتد، و از آن بدتر وسيله
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اند و با لطايف حيل براي فرداي حساب در پيملت ما افتادهكه در هر مجالي به جان
ي مسئوليت را بر دوش اختيار قلمداد كنند و همه اي هستند كه خود را مجبور بي بهانه

  .ديگران افكنند

من بدان دليل«گفت  رفت و مي پشت ميز خطابه مي 1327زاده در مجلس سال  اگر تقي
رارداد تمديد امتياز نفت امضا گذاشتم كه آن را دربه عنوان وزير دارايي مملكت زير ق

گيراني چون من از بنده و گوشه» دادم شرايط روز به مصلحت مملكت تشخيص مي
 .كرديم كاست، بلكه شهامت اخالقي او را تحسين مي زاده نمي مراتب ارادتمان به تقي

طوري فخيمه درلجبازي با امپرا«توانست در دفاع از عمل خويش بگويد  زاده مي تقي
آن روزگاران براي استقالل و تماميت ارضي ايران خطراتي داشت و من به عنوان وزير
دارايي ايران مصلحت ديدم كه از چاه به چاله و از مار به عقرب پناه برم و قرارداد را

توانستند بگيرند در اين صورت حداكثر ايرادي كه بر آن مرحوم مي. »...تمديد كنم
تشخيص غلط داده است و در ارزيابي شرايط سياسي جهان اشتباه كرده اين بود كه

 .است

االختيار بودم، براي كسي در من مسلوب«اثر كه  ي رايج و البته بي اما توسل بدين حربه
ي حاكم مطلق آن زمان نه گونه مقاومتي در مقابل اراده اين مملكت اختيار نبود و هيچ

اي است كه آدمي باالتر از حد ترين بهانه ظر من رياكارانهبه ن» ...مقدور بود و نه مفيد
متوسط ممكن است بدان متوسل شود؛ و به همان درجه نيز دفاع از اين بهانه و توجيه
آن دفاعي نامعقول و نامقبول، و براي سرنوشت يك مملكت و اخالق عمومي يك ملت

  .خطرناك است

لف بود هزار و يك راه گريز و تحاشي پيشزاده با تمديد قرارداد واقعاً مخا اگر تقي
  :پاي همتش گشوده داشت

توانست شرفياب حضور رضاشاه شود و خطر امضاي چونين قراردادي را با صراحت مي
در اين. و شجاعت به عرض برساند و شاه را از قبول تحميالت انگليسيان برحذر دارد

متوجه خطرات اين كار پرست يا رضاشاه وطن: صورت امر از دو حال خارج نبود
شنيد، كه چه از اين بهتر؛ يا استدالل او را شد و نصايح وزير دارايي را مي مي
گاه و كرد و به فرض محال چند صباحي نيز به توقيف پذيرفت و معزولش مي نمي
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اند با در اين مورد هم آنان كه با خلق و خوي شاه فقيد آشنا بوده.افكندزندانش مي
پاييد و چند ماهي بعد غضب ند كه مدت اين تبعيد و توقيف ديري نميمن اتفاق دار
دانست و بر خواهي مي نشست و اعراض وزير معزول را منبعث از وطن شاه فرو مي

در اين ميان به عوض چند ماهي تحمل توقيف و. افزود مراتب قرب و جاللش مي
 .زاده ملتي را از چنگ استعمار نجات داده بود زندان، تقي

توانست يك زاده اگر واقعاً با تمديد قرارداد موافقت نداشت مي تقي: راه گريز ديگر
ي فالن بيماري راهي سياسي به بهانه  ي  ماه بعد از امضاي قرارداد با استفاده از گذرنامه

اي به اروپا شود؛ و بمحض آنكه از قلمرو قدرت رضاشاهي فرار كرد، با صدور اعالميه
و باقي عمر را. كه امضايش زير قرارداد نفت به دلخواهش نبوده است جهانيان بفهماند

اي از اروپاي پهناور، با دوستان بسيار و امكانات فراواني كه داشت با شرف و در گوشه
با سالم و صلوات، به عنوان قهرمان ملي و 20آسايش زندگي كند و بعد از شهريور 
  .مظهر مبارزه با استعمار به وطن برگردد

توانست در زاده، اگر با عامالن استعمار در اين توطئه شركت و همگامي نداشت مي تقي
اي به جهانيان اعالم لب بگشايد و ضمن مصاحبه 1327تا سال  20ي شهريور  فاصله

اي بيش نبوده است و امضايي كه زير قرارداد نفت گذاشته اراده كند كه آلت فعل بي
وقتي كه موج اعتراض ملت ايران به 27در بهمن  است از ترس جانش بوده، نه آنكه

زيان استعمارگران انگليسي اوج گرفته است و باد موافق بيرق مبارزه با انگليس را به
زاده با فراست خاصش پي برده كه دوره دوراني ديگر است، براي اهتزاز آورده، و تقي

فوظ باشد، بيايد و ازنصيب نماند و مقام و مزايايش مح اينكه در شرايط جديد هم بي
 .اختيار معرفي كند ي ذليل و فرمانبر بي پشت منبر مجلس خويشتن را آلت فعل و بنده

  
تر هر انساني دوست و از آن باال ي عيني هر ميهن به نظر من وظيفه! االسالمي آقاي شيخ

ي وجود و ي دفاع بجنگد و با همه ي ملت و كشورش با اين شيوه است كه براي آينده
  .مكاناتش بجنگدا

ريخته و باك، براي نجات ايران درهم اللهجه و بي پرست و صريح شاه ميهن وجود رضا
ي شاه همه درست است كه رضا. ي عهد قاجار غنيمتي بود زده افتاده و نكبت عقب
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ها را قبضه كرده بود، اما به تصديق دوست و دشمن جز ترقي ملت ايران و حفظ قدرت
ي سربازيش طعم تلخ تسلط اجانب را او در دوره. يي نداشتحيثيت ايراني آرزو

پرستي زير علم اجنبي سينه مي شخصيت پول چشيده و ديده بود چه فرومايگان بي
.هاي خود عبرت گرفته بود ها و چشيده كنند؛ و از ديده زنند و روزگار ملت را سياه مي

توان راست گفت و به ن نميفرق رضاشاه با ديگر قدرتمندان جهان اين بود كه به اينا
  .توانست دروغ بگويد شاه كسي نمي رضا

اما اين مخالفان اغلب كساني بودند كه يا خود. رضاشاه مخالفان خود را قلع و قمع كرد
خواستند به قدرت برسند و تخت و تاج شاهي را تصاحب كنند، يا عمال و مي

شاه كسي ايم رضا اما نشنيده. سرسپردگان كساني بودند كه چنين هوايي در سر داشتند
خواهي با فرمانش مخالفت كرده و به نصيحتش ي وطن غرضانه و به سائقه را كه بي

  .پرداخته است به كام مرگ فرستاده باشد

توانسته در زاده را بپذيريم كه آلت فعل بوده است چون نمي ي نامعقول تقي اگر بهانه
ايم به دست ي فرار خطرناكي داده ند، وسيلهي حاكم مطلق زمان مقاومت ك مقابل اراده

اي كه ممكن است روزي در اين كشور هزاران جنايت بكند، و طلب فرومايه هر جاه
وقتي ورق برگشت و خواستند به حسابش رسيدگي كنند، خود را آلت فعل زمامدار

  .زمان معرفي نمايد

بطالي كشد بر عباراتاگر ملت ايران جوياي آزادي و رفاه و سالمت است بايد خط ا
، و...، و بر مرده نبايد لگد زد...ها صلوات بر گذشته«پوچ و نكبت باري از قبيل 

ي بدبختي ملت ما بوده است، و هاي غلط مايه همين فلسفه» ...ها گذشته است گذشته
ي ايران خواهد آفرين نسل آينده هاي نامعقولي از اين قبيل رنج پذيرفتن و توجيه بهانه

  .بود

هر انسان عاقل بالغي مسئول اعمال خويشتن است، و اگر از سالمت نفس و اعتدال
.تواند او را وادار به جنايت و خيانت كند مشاعر برخوردار باشد هيچ عامل خارجي نمي

كشاند، وجود فرمانروايان آور فساد و انحراف و پستي مي آنچه ما را به پرتگاه ذلت
ها و طلبي خويشتن خود ماست، اميال و اغراض و افزونمستبد و جباران زمانه نيست، 
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انصافي و حقارت است كه قدرت ديگران رااين نهايت بي.هاي ماست ورزي  طمع
 .مسئول اعمال ناهنجار خود معرفي كنيم

انساني خويشتن ايمان داشت و براستي قدرت حاكم زاده مرحوم به حيثيت اگر تقي
دانست، چرا به قدرت حاكم نزديك شد؟ آيا از يزمان را موجب سلب اختيار خود م

بيم جان وزارت او را قبول كرد؟ آيا قدرت حاكم زمان جالدي به سراغش فرستاد و
اش نهاد كه تشريف وزارت پوشد و عضو هيأت دولت تيغ بر فرق و خنجر بر سينه

 شود؟
* * *

اي مختصر سادهجا كشيد، اجازه فرماييد به تحليل  ي بحث بدين اكنون كه دامنه
ها در هنگام امضاي تمديد قرارداد نفت و جناياتي زاده بپردازيم از روحيات امثال تقي

شاه بدان علت زاده وزير دارايي رضا از آن قبيل، و تشريح و اثبات اين واقعيت كه تقي
االراده و آلت زير قرارداد نفت امضا نگذاشت كه مرعوب قدرت شاه و محكوم مسلوب

 .ابداً چونين علتي واقعيت ندارد. ودفعل او ب

اراده بود، اما نه از ترس اختيار و بي ي امضاي قرارداد مجبور بود، بي زاده در لحظه تقي
زاده را مجبور به امضاي قرارداد آن ديكتاتوري كه تقي. رضاشاه و به حكم رضاشاه

شاه نبود، قدرت رضا ي زاده اسير پنجه تقي. زاده بود شاه نبود، هواي نفس تقي كرد رضا
 .هاي خويشتن بود طلبي ي قدرتمند اميال منحرف و جاه اسير پنجه

تر سخن گوييم كه در حقيقت نقد حال ي ظريف، گشاده اجازه فرماييد در اين مقوله
  :ماست آن

زاده در دولت رضاشاهي بر مسند وزارت ماليه تكيه زد، با شخصي كه به عنوان تقي
اش لرزه خواهانه هاي مستدل و آزادي اي كه سخنراني زاده ل، تقيي مجلس او زاده تقي

اي كه داشت تشابه اسمي بر اركان سلطنت محمدعليشاهي افكند، تنها نسبت و رابطه
  .بود و اندكي شباهت جسمي

بار؛ و به فيض اين طلب و آزاده و سبك ي محمدعليشاه، جواني بود حق ي دوره زاده تقي
.كشيدن پروايي نداشت  آوارگي  خوردن و زجر ي، از گرسنگيخصوصيات جسمي و روح

ي تجمل و تنعم و چون دوران كودكي و نوجوانيش در ناز و نعمت نگذشته بود و مزه
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ي جانش آشنايي نداشت، از آن باالتر امتيازهاي اجتماعي و نفوذهاي سياسي با ذائقه
آشامش ايستادگي داد خوني استب توانست در برابر محمدعليشاه و دستگاه آلوده مي

خواهان تنگ بيند، راهي اروپا شود و با معرفي كند و روزي كه عرصه را بر آزادي
هاي فالن لرد انگليسي بپردازد و با دستمزد برداري كتاب ادوارد براون به فهرست

بخور و نميري بسازد و ناز بر فلك و حكم بر ستاره كند و از اين درخت چو بلبل بدان
 .رامد و بدين واقعيت آشنا باشد كه خداي جهان را جهان تنگ نيستدرخت خ

.توانست جز راه حق و حقيقت راهي انتخاب كند اي با اين كيفيات نمي زاده تقي
ي نيازهاي آن همه. توانست تسليم ظلم و فساد شود اي با آن خصوصيات نمي زاده تقي
توانست با دو سه ساعت كار شد كه مي زاده در روزي دو سه شلينگ خالصه مي تقي

ي سبكبارش را از گرد تعلقات ي طلبگي خود، شانه فراهمش سازد و شبانگاه در حجره
 :جهان بتكاند و سرفرازانه ترنم كند كه

  نه بر اشتري سوارم، نه چو خر به زير بارم

  نـه خـداونـد رعيـت، نه غـالم شهريــارم

ي توانست حكومت كند و نه سلطه يزاده نه قدرت رضاشاهي م بر وجود آن تقي 
  .خوار انگليس امپراطوري جبار و جهان

ي زاده افتاد و ذره ذره اي به جسم و جان اين تقي اما دريغا كه تعلقات زمانه چون خوره
ي زاده وجودش را در كام شرف او بار خود فروبرد، و پيكرتراش زمانه به جاي آن تقي

سوز و اي گذاشت مركب از انواع نيازهاي آزادگي پرواي آزاده، مجسمه ي بي وارسته
  .كش انواع تعلقات معنويت

ي هبوط و به تعبير بهتر سقوط را روزي طي كرد كه بر صندلي زاده، اولين پله تقي
ي تنعم و آسايش و قدرت را چشيد و پي برد مزه. راحت و با شكوه صدارت تكيه زد

كارهاي خوب و. تواند بكند ه كارها كه ميكه بر فراز اين صندلي و از پشت آن ميز چ
روي از اتومبيل اي مجلل بدل كند، بجاي پياده تواند اطاق محقرش را به خانه مي. بد

ي مؤدب استفاده نمايد، به هر كس دلش خواست وقت مالقات دهد و شيك و راننده
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ريسليقه را به مقامات واالي اداهر كس را نخواست نپذيرد، فالن دوست يا هم
محتاجان و مسندطلبان شود، و تا نامش را قدر ي  اش كعبه ها در خانه برساند، جمعه

  .نهند و خودش را بر صدر

كم كم جسم و روحش با زندگي تازه و شرايط و امتيازات آن خو گرفت، و كم كم
آمد مرد تهي كه سرش به دنيي و عقبي فرو نمي آستين و كيسه در ي جوان گنج زاده تقي
زاده ديگر اين تقي. ي ذليل و محتاج دوران رضاشاهي تولد يافت زاده جايش تقي و به

  .زاده نبود آن تقي

زاده زياد شده بود، بر طول و عرض زندگي افزوده بود و ديگر احتياجات اين تقي
داد؛ اش را نمي يافته تومان كفاف مخارج افزون شده و توسعه حقوق ماهي پانزده

و كيست كه نداند نيازها آفت. تومان و دو هزار تومان بودنيازمند ماهي هزار 
افزون بجنگد و از مردي بايد، چگونه مردي بايد كه با نيازهاي روز. هاست آزادگي
 .ي زندگي بپرهيزد تا مجبور به تحمل هر ناماليمي و ارتكاب هر جنايتي شود توسعه

، ديگر سبكبار نيست كه بهشود شود، سنگين مي در اين حال و هوا آدميزاد حامله مي
در اين حال. اي بتكاند و بار ظلم و فساد را از دوش همت خويش فروافكند راحتي شانه

گرداند و آنگاه سخنش را هزار بار در دهان مي. شود و هوا آدميزاده تحملش زياد مي
؛كند كوچكترين حركات خود را به ميل دل ديگران تنظيم مي. آورد باز هم به زبان نمي

ي حاجات شود كه برآورنده ي زرخريد و ذليل كسي مي ي وجودش بنده و با همه
   .اوست

پذيري آدميزادگان باخبرند، داري بخوبي از اين خصوصيت تبدل خدايان جهان سرمايه
ترين استعدادها و ها و درخشان و با استفاده از همين نقطه ضعف، بهترين قلم

گيرند، و چه اندكند مردمي كه در اين يترين طبايع را در خدمت خود م سركش
  . فريبگاه پر خطر نلغزند و براي هميشه سقوط نكنند

ويغما منتشر شد و اواخر اسفند هزار ) 1357( 2537ي فروردين  مقاله در شماره* 
ي بيستم تا ي يغما در فاصله هر شماره. سيصد و پنجاه و شش به دست من رسيد

اي قبل از اي خطرناك را يك هفته ي بهانه مقاله. شد بيست و پنجم ماه قبل منتشر مي
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هدفم از نوشتن آن، بيشتر هشداري.پايان سال پنجاه و شش به مرحوم يغمايي دادم
چنين آيندگان كه مبادا چون مرحوم هويدا بابود به دولت مردان حي و حاضر و هم

بر فرق مدعيان و مخالفان كوبند و دهان هر معترضي» منويات مبارك ملوكانه«ي  حربه
شايد جوانان امروز ندانند هويداي خدابيامرز. بدوزند» ي همايوني اراده«را با سوزن 

ام بر ايران حكومتي نامعقول نامشروع سيزده سال تم چگونه با استفاده از اين حربه
خواهان را نشنيده گرفت و انديشان و وطن هاي مĤل ها و استغاثه كرد و اعتراض

شناسيش االسالمي كه در فراست و موقع آقاي شيخ. مملكت را به انقالب كشاند
ترديدي نيست، متأسفانه نكته را نگرفت و به عنوان دوستي، البته دانا، سينه سپر كرد

 .ي نفت را پيش كشيد و مرا به پاسخگويي كشاند گراييده يفراموش و موضوع به

چند. زاده به ميدان آمدند ، ياران و هواخواهان مرحوم تقي ي بنده پس از نشر مقاله
سازي و فشار به يغمايي ي پرونده ي البته جوانمردانه نفري با فحاشي و بسياري با حربه

زاده ضمن تأييد نظر بنده، تقيبعضي هم از دوستان منصف . براي قطع مقاالت من
براي اعترافات آن مرحوم در مجلس شوراي ملي توجيهاتي داشتند، كه از همه

براي اثبات اجباري«: تر اين توجيه يكي از استادان عزيزم بود كه قبول تر و قابل معقول
بودن قرارداد نفت و حقانيت دعاوي ايران در مجامع بين المللي چه سندي معتبرتر از
اين كه عاقد قرارداد شخصاً اعتراف كند كه مجبور به امضا شده است و آلت فعلي

  .»بيش نبوده است

ي زاده از بياناتش در مجلس همين بوده باشد، بايد او را از زمره اگر واقعاً قصد تقي
شجاعاني به شمار آورد كه براي مصالح ملت و ميهنشان حاضرند حيثيت سياسي خود

ي گناه، كه اقدامي در آن صورت اقارير تقي زاده نه تنها نوعي كفاره. را هم فدا كنند
 .فداكارانه بوده است و معني ديگري دارد و ارزش ديگري

 . اما توسل بدين بهانه كه مجبور بودم و كردم نه معقول است و نه مقبول

تا آنجا كه به يادم مانده در اين مورد عبارتي را مرحوم يغمايي حذف كرده و طبق* 
اي از نسخه. معمول گناهش را به گردن مصحح چاپخانه انداخته بود، و حق با او بود

نويس مقاله ندارم تا عين عبارت را نقل كنم، اما مضمونش چيزي بود در اين پيش
ي دوران مشروطه نيز در نظرم گرامي است به پاس زاده تقي«: ود كهحد
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ي ساليان اخير را نيز حرمتزادهتقي).همان كه در متن آمده... (هايش دستگيري
 .»ي رياست مجلس شانه خالي كرد ترين موقعيتي از مظلمه نهم كه در مناسب مي

ده از رياست سنا مقارن بود بازا گيري تقي و عرض كردم كه حق با او بود، زيرا كناره
 . شدن قضايا ظهور كانون مترقي و طلوع دولت منصور و يكرويه
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