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 و اسـت   هنـوز تمـام نـشده      »گویش سیستان «حق با شماست؛    فرمایید؛    آري؛ درست می  
؛ امـا شـنیدم کـه حـافظ      هم بدهد، بـا سـر آن خـواهیم شـد        کوتاهاگر فلک خط امانی، هرچند      

  :فرمود می
  خدا را گر می دوشینه داري  ریاد خمار مفلسان رسبه ف
بـر مهـر   «چون بـاز هـم بـه قـول حـافظ       باقیست و »می دوشینه«که اندکی از    م  ددی... و  

این یـک  ، گفتم تا کار از کار نگذشته و بیخ طرب نخشکیده، »ي او اعتماد نیست    چرخ و شیوه  
  !گوارایتان. ، تا رسیدن جلد پنجممدو پیاله پیشکش کن

T  ت    ؤ  أ     م 
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  گیري  خود کم،بینی  خود کم،بینی  خودهیچ،خودانکاري، خودمفتشی، خودشیفتگی
هاي دیگـر   در فرهنگ ما وجود دارد؛ خیر؛ فرهنگفقط تا نه تصور شود که این الفاظ   

طور کـه گفـتم کمـابیش؛ یعنـی گـاهی ایـن سـوي         از آن نصیب دارند؛ منتها همان کمابیش  نیز  
رهاننـد و بـه    اي خود را از اسارت این یکی می اندك تحت تأثیر واقعه ندكاند و گاهی ا    صحنه

انـدك و کمـابیش بـه دام آن یکـی       تا آن جا که باز هم اندك؛شوند سوي آن یکی متمایل می 
  ! همین است»دردانه«، حتی همه »جان و دل«، حتی همه اصال بگذارید بگویم بشر. پیوندند می

 دانـه هـم    باشـد کـه آن یـک    نیست که شیخ مـا گفتـه  ي ارزن  حکایت حکایت آن دانه   
  ي اوحدي   به گفته که1تویی؛ ما هیچیم؛
  به ز زهدي که شود موجب پندار مرا  زنی من باشد اي کاو سبب کم رندي

گیـرد و   مـی   این یکی از اوج و کمال استغناي فرهنگی و روحـی و معنـوي سرچـشمه      
ن انــسان شــرقی و خاصــه ایرانــی و خاصــه تــر از ارزن بــا آ کــمزن ِ کــمهاســت میــان ایــن  فــرق
خاصتا سیستانی که مقیاس قیاس خـود را در مقیـاس قیـاس سـاختمان          تر و     خاصهایرانی و     شرق
ي مسکونی خود با امپایر استیت بیلدینگ یا اخیرا برج اندونزي یـا قطـر بگیـرد و درنتیجـه            خانه

   .ارج و ارز خود را ارزنی و چیزي کم بشمارد

                                                
کـار مـا بـا شـیخ     »: گفـت کـه   خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز مـی   «ایم که      بارها خوانده و شنیده    - 1

 ابوسـعید  ،مریدي از آنِ شیخ ما. »نیک دانه شیخ بوسعید است و باقی م. اي ارزن چنان است که پیمانه    بوسعید هم 
افزار کرد و پیش شیخ مـا آمـد و آنـچ از خواجـه مظفـر حمـدان        آن جا حاضر بود؛ از سر گرمی برخاست و پاي      

. »خواجه امام مظفر را بگوي که آن یک هم تویی؛ ما هـیچ نیـستیم  «: شیخ گفت. بود، با شیخ حکایت کرد     شنوده
سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتـر محمـد رضـا شـفیعی       ات الشیخ ابی  محمدبن منور، اسرارالتوحید فی مقام    

 .192، بخش اول، ص 1371، 3کدکنی، انتشارات آگاه، چ 



  

 

   ی، آسوکهستاندا  ادبیات

15  

ي پرمغـز و    ي ادبیات ربـاط مـراکش جملـه          دانشکده وقت رئیس   ،یبیمحمد عزیز الحب  
تواند چراغ روشنی تلقی شود؛ آن را بـه نقـل از جـالل سـتاري در ایـن جـا         عمیقی دارد که می   

  :آورم می
هـا را   میرد کـه آن  میرد؛ بلکه از این می   نمی هایش  کاستیهیچ فرهنگی از اشتباهات و      «

  1.»میرد که جرئت نکرد به نقد خود بپردازد ز این میاست؛ ا بازنشناخته و تمیز نداده

نـام بگـذاریم،   » تولـدي دیگـر  «ي مثبت و منفی دارد؛ اگر مـرگ را    این سخن دو رویه   
ي  مرگ فرهنـگ جزئـی از تولـد آن اسـت؛ اصـال نیمـه      جاست و براین اساس،   ترس از آن نابه   

، ها کهنه ین افتنرمرگ، یعنی تعبیر موالنا  بهاست؛ و گسترش ي دوم بالش      رویه  و دیگر زایش 
آورد؛ فرهنگ را  یعنی شادي و شور با خود می    پس ناگزیر است؛    ؛  هاستلحا نشد نوي    نشانه
آورد؛ اما اگـر   ي درحال پوسیدن فراز می ي مرده چسب نویی از آن توده    ي دل   پاالید و میوه    می

صـاحبان  مهري و غفلت   که آن نیز ممکن است و با اندکی بی-مرگ به معناي زوال و فنا باشد    
 متعـصبانه  بـستگی  دلنـه خودشـیفتگی بـیش از حـد و     کـه     صدالبته   -دهد  روي می آن فرهنگ   

گیـري کنـد     پیش-باشد ي زوال و تحلیل رسیده  اگر به آستانه-یفرهنگچنان تواند از مرگ    می
  .افتد  گذاشتن سودمند می و چفتهستون و داربستو نه 

تعبیـر حـافظ سـمومی بـر طـرف گلـشن         باشـیم کـه اگـر بـه    ها به یاد داشته ي این   با همه 
به ترفند نگذشته باشد و هنوز بتوان رنگ گل و سمن و یاسمن را در آن تشخیص داد، البته که          

هـیچ  طارم آن تاك تـا بـه قیامـت هـم رو بـه خرابـی نخواهـد رفـت؛ چـون           ،موقع  مددرسانی به 
باشد و درنتیجه نتواند حاوي  اتکا نداشتهاي براي  کلی نقطه  دارد که به  نفرهنگی در جهان وجود     

اي تازه برایش تدارك دید که کهنگی، خـود       ؛ اما باید جامه    باشد »براي بشریت «پیامی سازنده   
  : و به تعبیر موالنا؛ي زنده نه بودن است و بایسته آفت زنده
  لمال دمیر وفر نید دنو ز تا     لجما نو و تیرصو نو نما زهر 

  :ي همان بزرگوار زیرا باز هم به گفته
  .قدید باید او را ،د نبوزهتا که را آن 
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باز هم ناگزیر به نقل سخنی از یک متفکر مسلمان عرب به نام حبشی از همـین کتـاب       
اگر فرهنگی منجمد و متحجر شده و به خاموشی گراییده اسـت، بایـد   «گوید   پردازم که می    می

اي که سزاوار اسـت یکـی     یا خمیرمایهخاموش و احتمال داد که ممکن است در آن اجاقی نیمه 
 و آن دیگر ورزیـده شـوند، وجـود داشـته باشـند و شـک نیـست کـه ایـن مایـه                    ،دوباره روشن 

  1.»گرفت روزگاري ارزشمند بوده است؛ بنابراین باید تاریخ آن فرهنگ را در مطالعه

نظـر آمـدن ایـن چنتـه هـم       گـویم حتـی خـالی بـه        درست، به همین دلیل است کـه مـی        
هـاي فرهنگـی و نتیجتـا خودانکـاري و نفـی خویـشتن خـویش          تواند دلیلی براي نفی داشته     نمی

اندیشیم که فرهنگ نیز مثـل یـک موجـود زنـده نیازمنـد تغذیـه اسـت تـا          باشد؛ چرا به این نمی 
هاي بـومی، و بـاز    ویژه فرهنگ ، بهشناسی درباب فرهنگ  تاکنون کدام آسیب؟بتواند رشد کند  

 اگـر بیمـار   – گرفتـه اسـت تـا از ضـرورت درمـان آن       صـورت ن سر دنیاهاي منزوي ای  فرهنگ
ي سـالم آن بپـردازیم و نگـذاریم بـه حـال        بـه تغذیـه  - اگر گرسنه اسـت - آگاه شویم و  -است

  احتضار بیفتد؟
  

  ظ«٭ ؤ  PF      ث ٧ 
 مثـل  -عنوان یک ضرورت حاضریم بدان بیندیـشیم   به اگر -امروزه حمایت از فرهنگ   

فرهنگی بنا بود به دل هر فرهنـگ دیگـري     نیست؛ در گذشته اگر پاره   گذشته ساده و سرراست   
هـا بـه درازا     آمدنش مدت-آمد یا حداکثر با اسب و شتر بایست پیاده می  چون می-رسوخ کند 

هـایی از   فرهنگ در یک فرایند دگردیسی بخش یـا بخـش   کشید و حتی آن گاه نیز آن پاره  می
داد و دست آخر  هاي بین راه، از دست می و واغلتماهیت و هویت اصلی خویش را، در غلت      

توان در  شد که تقریبا با فرهنگ مقصد سازگاري یافته بود؛ دلیل آن را هم می     زمانی جذب می  
دیرمانی و دیرپایی بسیاري از مظاهر فرهنگی در جوامع پیشین دانست؛ اما امروزه روند رسـوخ         

 -هـا ببینـد    دسـت ْ اگـر مقـصد خـود را در پـایین    ویـژه    بـه -فرهنگی از مبدأ به مقـصد      هاي    پدیده
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 که مثال در این - اهالی فرهنگ مقصدبرانداز است و به  جویانه و خانمان    فراگیر، ناگهانی، سلطه  
روبـد و   آیـد و مـی   دهد؛ می  فرصت فکر کردن و جمع و جور کردن خود را نمی      -جا ما باشیم  

ت کـه بـه دسـت خـود اهـالی آن      کند و نخستین اثرش نیز نفی فرهنگ مقصد اسـ         جاخوش می 
فرهنگـی  گزینی سریع و آنـی   این روند، یعنی تخریب فرهنگی و جاي. گردد فرهنگ انجام می  

گیـرد کـه نـه     ترانی صـورت مـی   پذیر جوان   ي آسیب   دفاع منطقه   ابتدا هم از سنگرهاي بی    دیگر  
براین از موضـعی  ي دفاعی منظمـی دارنـد؛ بنـا    اند و نه برنامه  براي این تهاجم از پیش بسیج شده      

نـشینند و سـرزنش    گذارنـد و خـود، عقـب مـی     هاي تازه وامـی    بسیار ضعیف، سنگر را به پدیده     
اند عمل کنند؛ آنان پیشاپیش خلـع   توانسته آزارد؛ چراکه جز این نمی وجدانشان هم آنان را نمی   

 آن  ،ه، تجـاوز  در برابر این تهاجم؛ نـ اند که شناخته  بودند یا بهتر بگوییم سالحی نمی       سالح شده 
  .را بر دوش بکشند
، نه؛ کسوتان عنوان پیش  دچار شوند؛ آخر ما، بهسرنوشتیترها حق دارند به چنین      جوان

کنـیم، تـا چـه پایـه، اوال       که داریم مجلس ختمش را برگزار مـی     ، فرهنگی دست کم سالمندان  
شناسیم و   می-مکشی اش را بردوش می  فرهنگی را که این جا و آن جا کباده      -خود، فرهنگ را  

 ،ایم درثانی چه مقدار براي شناساندن این فرهنگی که از نبود یا ازدست رفتن آن گالیه سرداده    
  ایم؟ ترها مایه گذاشته به جوان

، بـه ایـن   »بـراي بـشریت  پیـامی سـازنده   ... « گفتـیم   یکـی از بنـدهاي پیـشین   این که در  
صرار دارد که خـود را بـه جهانیـان    خواهد و حتی ا چون و چرا، هر فرهنگی می        بی معناست که 

  :گذارد ش میبشناسد؛ اما چند شرط هم، در همان ابتداي کار براي خود
خواهد با اجزاي منفی، خـود را بـه جهـان و جهانیـان بـشناساند؛             اوال هیچ فرهنگی نمی   

ها خـواه نـاخواه بـه سـمت و سـوي       ي فرهنگ هاي فرهنگی یا اجزاي همه      بنابراین گرایش پاره  
  مثبت است؛ اگرچه گاه حتی ممکن است از دید دیگران منفی جلوه کند؛ مسایل 

هـا و   ها و خـودبینی  ها و خودخواهی  خرد جمعی از خودمحوري،کم دستدوم این که   
جوید؛ چرا که خرد  است، تبرا می» خود«ي ناپسندهایی که یک سوي آن    ها و همه    خودپسندي

 و از بخـشد  مـی هـم  دلیـل    باید ببخشد؛ و البته بـی داند که براي یافتن    جمعی اهل ایثار است؛ می    
هـا   مثبت است، به بخشیدن مثبـت برد و چون سراسر این ایثار و هبه کردن  میهم بخشیدن لذت   

  .گمارد همت می
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فرهنگ  تر آن که صاحب این پاره این یک سوي قضیه است و سوي دیگر و حتی مهم  
ي خـویش را   دارد؛ در آن صـورت داشـته   ارزش بخـشیدن  ،بخـشد  باشد که آنچه می  باور داشته 
کند و هر دستی  ها قدري تأمل می کشی بالد و در ستاندن پیش کند و به داشتن آن می       انکار نمی 

غالظ » پاسبان و شحنه و دربان«ي کار را در گماردن  اگرچه چارهفشارد؛  را که دراز شود، نمی
  .نهد ان دارد و آن را ارج میي خویش ایم چون به خویش و داشتهداند؛  و شداد نیز نمی

  

ود ودش، بار  ی کار     ...  !! ش       
 فعـال در پـی بیـان    -گراییـد  هامان به سردي و خاموشی مـی        ترها، وقتی اجاق خانه     قدیم

راحتی از اجاق همـسایه آتـشی    به -شد علت و دلیل آن نیستم؛ که از یک غفلت ساده آغاز می          
هرچه بود، اجاق برجـا بـود و    .افروختیم  به کمک آن می   گرفتیم و اجاق و تنور خود را        وام می 
المثـل اجـاق    افتاد؛ امـا اگـر فـی    مهیا؛ تنها به همتی براي رفتن و یافتن نیاز میدر دو قدمی   آتش  

  . نمود بود، کار بسی دشوار می فروریخته و درهم کوبیده شده
ورزیـد و در   ینمـ هـم  تی ویژگی روزهایی بود که همسایه در دادن آتش خـس البته این  
ولـی  تردیـد؛    بـی ،رفـت  کـرد کـه فـردا همـین مـاجرا بـراو نیـز مـی                مطالبه نمی هم  برابر، چیزي   
  .بود بایست مراقب اجاق خویش می  او نیز میدرهرصورت

 آیـا امکـان   -نگرنـد  ي سود مادي مـی    که به همه چیز و همه کس از دریچه         -اما امروز 
! دهد، مطالبه کنـد؟   ازاي خرده آتشی که به ما وام میندارد که همسایه تمام دار و ندار ما را در 

شود با یک حساب سرانگشتی ته و  راحتی هم می اي است و بسیار هم کاري؛ به   خودش دغدغه 
پاافتـاده؛ و همـسایه هـم اگـر قـصد       توي قضیه را درآورد؛ ماجرا ساده است و البتـه بـسیار پـیش    

کنـد؛ بـاز هـم تأکیـد       تـادگی اسـتفاده مـی     پااف  سودجویی داشته باشد، از همین سـادگی و پـیش         
سـازد؛ فـضاي مجـازي بـراي قهرمـان         سـازد؛ فـضاي مناسـب قهرمـان مـی           کنم؛ قهرمان مـی     می
سازد؛ دگمه سردست و سـنجاق کـراواتش    سازد؛ عروسکش را می اش را می   سازد؛ مجسمه   می

سـازد؛   ا مـی سـازد؛ ادوکلـنش ر   اش را مـی  سازد؛ بازي  اش را می    دي  سازد؛ کارتون و سی     را می 
سـازد؛   افـزارش را مـی   نوشتسازد؛  سازد؛ مدالش را می    سازد؛ برچسبش را می     شکالتش را می  
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دراز دور و ایـن رشـته هنـوز سـرهاي     ...  و سـازد  سازد؛ پیکسلش را می برگردانش را می    عکس
  .دارد

کنـد و تنـور آن را    از آن سو با ایجاد عادت و فرهنگ بازار مصرفش را هـم گـرم مـی            
هـاي   گیـرد و بـی آن کـه از ریـشه     ناخواه به آن انـس مـی      اند و کودك این سر دنیا، خواه      تاب  می

 یـا ایـن مـسایل دخلـی بـه او      -باشـد  اي داشـته     اگـر ریـشه    -اش آگـاه باشـد      فرهنگی و تـاریخی   
خواهـد   اندیشد؛ بلکه مـی  اندیشد و گاه حتی نمی اي می باشد، فقط و فقط به ارضاي لحظه    داشته

 دارنـد، عقـب   ذهـن النی که خرواري از این انـواع را در چنتـه و بـر زبـان و در     سا ي هم از قافله 
اش را احساس  ؛ البد جاي خالی»درد دارد، چه کند کز پی درمان نرود«ي حافظ    به گفته  .نماند

  .کرده است
همـان کـاري   !  در این میانه چیست؟ گویا هیچ- که من و شما باشیم  -نقش پدر و مادر   

ایـم، رودررو   گذاریم و اگر حتی در دلمان عزا گرفته دست روي دست میکنیم؛  که اکنون می 
ایـم و حـاال بایـد تـاوانش را      بینیم هیچ کاري از ما ساخته نیست؛ به آن دلیل که غفلت کرده    می

  !پس بدهیم؛ تاوان غفلتمان را
گیرند؛ سمینارها برپا  ها می  جشنقرمزي     براي یک سیندرال و شنل     ؛آن سوتر را بنگریم   

کنند؛ صدها روایت و فـیلم و کـارتون    شان می ي دنیا ترجمه  ها زبان زنده و مرده      کنند؛ به ده    یم
اي و  شناسانه و ادیبانه و تاریخی و منطقه سازند؛ صدها نقد و تحلیل و بررسی جامعه      ها می   از آن 

 و ريشـان و بـراي نقـدهاي کـا      هـا نویـسنده بـراي بازنویـسی     ؛ بـه ده ...جغرافیایی و اجتماعی و  
کننـد؛   کنند؛ از نگاه چپ و راسـت تحلیلـشان مـی    ؛ روزآمدشان میدهند  شان جایزه می  کارساز

سـازند و   برایـشان مـی  ... سازند؛ دسته و گروه و جمعیت و حـزب و انجمـن و    باب روزشان می 
ما را، به قید سوگند، تـاکنون چنـد نفـر از فرزنـدان     » پیشانی ماه«کنند؛ اما   هاي دیگر که نمی       چه
شناسند؟ امتحان کنید؛ سرتاسر همین خـاك پـاك وطـن را بنگریـد؛ جـاي دیگـر                 ودمان می خ

   .توان شمرد پیشکش؛ با انگشت می
اید بهایی که ما براي همین یک قلـم قهرمـان خیـالین آن سـوي فرهنـگ          حساب کرده 

درهـا و  از بگیر و ببندها و چار قفله کردن شود؟  پردازیم، تا چه مایه گران تمام می        خودمان می 
هاسـت؛   تـرین آن  ترین ترفنـدها و رایـج   ارج ها بگذریم که بی ها و گاه بند و بست   چفت و بست  

اندیـشان و   اندیـشان یـا مـآل    کـه بـرخالف تـصور کـج    جـدا کنـیم   نیـز   اش را     موضوع اقتـصادي  
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و در ایـن مرحلـه بـه    هاي روانی و معنوي هیچ است و چیزي کـم؛        اندیشان در جنب آسیب     مال
گمان فاجعه است و متأسـفانه بـراي بـرد در ایـن          گی آن بپردازیم؛ فاجعه است؛ بی     ي فرهن   جنبه

ي  کننـد؛ مایـه   گیـرد؛ آب و روغـنش را زیـاد مـی     صـورت مـی  هـم  تـر   اي بزرگ  مسابقهمسابقه  
کننـد و صـدالبته ذائقـه هرچـه بیمـارتر، بـا ایـن نـوع          خشونتش را با پیـازداغ فـراوان همـراه مـی       

  .الحلقوم و هلوبروتوگلو سازگارتر الهضم و راحت خوراك چرب و شیرین و سهل
کار به این جا بکشد، دیگر برگشتی به غذاي سالم درکار   رود اگر بگذاریم    گمان نمی 

هـا فـراوان در ایـن بـاغ داریـم و       »نبـات  شکرین میوه«ي حافظ از این   گرچه به فرموده؛ که باشد
 دیگر شد، اندیشه و پـسند و آرمـان و    ، ذائقه که  »ثمري بهتر از این   « ی باغ هیچدر  ممکن نیست   

  .اي بیندیشیم ؛ پس همین امروز چارهشهر هم دیگر خواهدشد آرمان
کلـی اجـاق خـویش را تخریـب      دانم که آیا ما صاحبان ایـن خانـه بـه    هنوز درست نمی 

  . »خردك شرري هست هنوز« ؛داریم یا نه ایم و به بازسازي آن هم امید نمی کرده
. اي بـر آن بنهـیم   شررها را گرد آوریم و هیمه هست، این خردكکنیم که   فکر می اگر  

اخگـري بیفـروزیم؛   . ها از چپ و راسـت خواهـد رسـید        دارم که با نخستین شعله هیمه       یقین می 
  !همین

    
  

تان   ی  دآوری د ا و ن        
  

 هـاي  هاي بلند زمـستان  ها حاصل شب ها و بهتر است بگویم اکثر این داستان        این داستان 
آتـش  دود و هاي زمـستان بـوي    پس از پخت نان؛ شبي  رایحه خوشاست و تنورهاي   ان  سیست

توان دنیاهاي خیالین  امشب می! شود در این جا بزمی برپا کرد   کننده بود؛ امشب می     تنور دعوت 
گـو درنوردیـد و تـا آن سـوي واقعیـت رفـت؛ از مـرز حقیقـت          و نادیده را به پاي تخیل و قصه       

   !شهر پیوست گذشت و به آرمان
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ر آویخـت و از  پـنج جفـت پـاي دیگـر در تنـو     چهـار  مـوازات   توان پاها را به امشب می 
داشـتیم   هایی برمـی  هاي شیرین و نمکین گام    با پاي خیال   .سرخوش شد ي شنیدن آسوکه      خلسه

ي   ابدي؛ شاید بشود زیر پر و بال برکشیدهشهر  تا شوق شیرین آرمان   !1هریک چندِ ملک راهی   
  . فرشته قدري نیز فارغ از دغدغه آسود 99999آن 

وقت ما را به بردگی  ؛ هنوز تمامبود  را ندزدیده وقت ماي همههنوز قوطی بگیر و بنشان      
  .بود فکري نگرفته

بـود؛  مغتـنم  نعمتی مشتاقان آسوکه سالگان نیز در جمع   سالگان و حتی کهن     وجود میان 
کرد؛ آخر به باور مـا   تر می ها را آسان افزود و هم باورپذیري آسوکه  هم بر روحانیت محفل می    

دهنـد؛ پـس یقـین کـه در      بـافی تـن مـی    بافند و نه به یـاوه     میترها که نه یاوه       خردساالن، بزرگ 
بـه  را   و جـان توان دل به امواج آن زد و بااعتماد تن   زند؛ پس می    موج می آسوکه حقیقتی زنده    

  .آن سپرد
مالیی اهـل و موجـه   از نخست بار شاه را   ي بزك جنگلی    آسوکهخوب به یاد دارم که      

مـال لطیـف شـیخ،     و آزاده، آزار ، بینام  نیک ،سیرت  شنیدم؛ مردي به تمام معنا روحانی، خوش      
 در یکـی از  ؛مهمـان بـرادرش، مالشـریف بـودیم    سیـستان  ي میـانکنگی  شبی در روستاي کندو 

  .ي سی هاي آغازین دهه سال
اومنـد سراسـر سیـستان گلـستان بـود و در انبـوه گـل و           آن روزها به برکت هیرمند فـره      

 گل در گل بود و سبزه در سـبزه  ،کرد تا چشم کار میانگیز که  گشت آن بعد از ظهر نشاط      گل
ي آب، ســرگرم  در آیینــهگیــسو بــه دوش افگنــده،  پــاي درختــان و هــر درختــی ،و آب روان

بـا دامنـی گـل    ، ي من تماشاي زیبایی خویش و از آن موهبت شاد و شیرین، همسر ایشان، عمه      
آمده بود  -شان را بیامرزاد اي همه  که خد  -ي برادرش، پدر من     به پیشوازمان، به پیشواز خانواده    

موسم گل شـد و فـصل   «سرود که  و با جمعی از همسرایان هنگام افشاندن گل بر موکب ما می         
 و بوسـید؛   و به مجوز این شعر یکایکمان را می؛»چهره بوسیدن خوش بود روي گل/ گل چیدن 

                                                
 yag molk e rey y a …ک ري؟ در گویش سیستان ایـن هـر دو تعبیـر بـراي جملـه ي       ملکِ راه یا مل- 1

ممکن است؛ ري اي هست یا راهی هست؛ نخستین، عظمت و گستردگی سرزمین را می رساند و دومـی درازاي   
 از  هجري بـه ایـن سـو   61ها که از سال  ي آن داستان ؛ با همهاهل گویش هر دو برداشت را هم زمان دارند      . راه را 

  .ي جمعی مردم این سامان هست در خاطره» ملک ري«
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 و بعـضی از  ده بـود شـ » موسـوم «در شعرشان به لغت مردم سیستان    » موسم«نیک به یاد دارم که      
پنداشـتند و   مـی » معـصوم «بودنـد، آن را   را هم تا آن گاه نشنیده» موسوم«آن همسرایان که حتی  

  . ... ma:sumey gol šod oخواندند  می
شب همان روز که ازقضا صولت سرماي نامنتظر بهاران همه را نیازمند اجاق و پوسـتین   

 که به قباي پادشـاهی عـوض   -ااجدادي خود راي موروثی آب مایه پوستین گرانکرد، مال لطیف    
ها بخشید تا همچو انگشتان یک دست، چفت در چفت هم دراز بکشیم و          به ما، بچه   -کرد  نمی

 خوانـد؛ کـشش   مـی شـاه فرا  ي بزك جنگلـی  به شنیدن آسوکهچشم به دهانش بدوزیم که ما را       
  .نشیند ن گویا به کام بزرگان نیز خوش میآور حماسی داستا خلسه

ترهـا را نیـز    نصیب ما شد، بـزرگ شاه   وق شیرین لطیفی که از دالوري بزك جنگلی       ش
 و پابه پاي او گـرگ  آمدند شاه به وجد می    هاي بزك جنگلی    رجزخواندن؛ همه از    در برگرفت 

 خـود را از دسـت   »شنیرك« و »پنیرك«کردند؛ گویی این خود آنان بودند که          بال را نفرین می   
 شبی خوش بود؛ در بر روي گرگ سـرما  .سوزاندند  شان دل می      »ریکهخاکست«تنهایی  داده و بر    
  ... . و اش دراز بودند و چونان زلف خوبان بدین آسوکه قصه فراز کرده

 خـدایش  -ام را از مادرم شنیده» یک دانه انار و زن آبستن ویاردار     «ي دیگر را،      آسوکه
یگی مـا همـواره هنگـام حـاملگی      زنـی در همـسا   و مناسبت آن را نیک بـه یـاد دارم؛      -بیامرزاد

آور داشت؛ از لجن ته جوي آب گرفتـه تـا بـوي علـف خـشک پـشت بـام و                ویارهاي شگفت 
هـاي    در عالم کودکی و همسایه، کودکان، ما. نظام زابل   هاي پادگان سواره    ي عرق اسب    رایحه

ه در بنـد  چنـان؛ امـا مـادر، بزرگوارانـ    چـرا  گرفتیم که چـرا چنـین و      دیگرمان، همواره ایراد می   
  .گیران  براي ما خردههمین داستاننقل توجیه ویارهاي عجیب او بود و یکی از توجیهات، 

را از پدر همسرم به یادگـار دارم   marq e ni: maniو  rix e mazâqي ها آسوکه
 ؛دیافته بومرجعیت حکم  هایی از طنز تلخ و پند شیرین، ، آمیزهها که در گفتن این گونه داستان     

زبـانش را گـاز   » گـاف « کـه پـس از هـر    - را از زبان دختر خـدمتگار خـانواده     »و پیاده ساده  «و  
شمار دیگر را از پیرمرد شوخ و شـنگ مهربـانی    هاي بی  و آسوکهکرد؛ گرفت و استغفار می  می

 کـه ده  ، آن دمزد و هنگام استراحت ي خدا براي ما خشت می مال که همیشه به نام اصغر خشت  
کـرد و زمـانی از گفـتن     اش گـل مـی    سـرایی   نوشید، داستان    یک نفس می   پانزده فنجان چاي را   

   .یافت اش نمی اي تا صدقدمی کشید که هیچ تنابنده دست می
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ي درندشت ما، پـدر   ي کارگري بودند از خیل باشندگان خانه خانوادهنیز ها  »اي  کوشه«
تی یـاراي سـتردن   کن اهل محل که شامگاه ح هاي گل و پسري از بام تا شام پاي در گل خندق 

خوابیدنـد و مـادر و دختـر از چاشـت تـا       چنـان مـی   زانو نداشتند و هم زیر  پاي تا   ي    پنجهگل از   
 تـا شـباهنگام   ،هاي اطراف شـهر در پـی خـار و بتـه و پـشکل و تاپالـه       زرد عصر در بیابان    آفتاب

ــد خــسبید           ــاف بتوانن ــاره لح ــک پ ــر ی ــود و چــارنفري زی ــرم ش ــوي آن گ ــه ب ــشان ب . اتاقک
 تا شـوق شـنیدن همیـشه برجـاي     -اقساط ، به داستانکی،، همیشه پیش از خواب ها»اي  وشهک«پدر
، خورانـد و مـا   کرد و غالبا به جاي شام به اهل خانواده مـی  سرهم میهاي پیشین   از شنیده  -باشد

 چشم به دهـان هریـک از آن سـه    -داد  هرگاه فرصتی دست می  -ي داستان، فردا    نوجوانان تشنه 
   .رددگاي از آن قصه ما را نیز نصیب  بودیم تا پاره

سراي دیگر آشناي من مال مصیب شیخ بود؛ مردي متین و مالي بـه تمـام معنـا،                داستان
 در عـین  .ي نفـسی حـق و اعتقـادي پـاك     شاعري چیره در شعرهاي بدیهی و ارتجالی، دارنـده       

هـا سـخن    ههـا و د  توانستی یافـت کـه بـه یـک نفـس ده       شوخی چنو نمی،متانت تحسین برانگیز 
هاي همگـان بنـشاند؛ تـا زیـست،      آمیز ردیف کند و گل خنده بر لب      رندانه و حکیمانه و طیبت    

ــه مورچــه  ــد    آزارش ب ــی از او نرنجی ــه مجــاز؛ و دل ــت، ن ــان حقیق ــید در جه ــین . اي نرس در ع
حـق بـا ایـن کیمیـا قـارون وقـت        داد و بـه   فتواي حافظ داد عیش و سرمـستی مـی          به ،دستی  تنگ

. داشـت  چـشم  ریـا و بـی   زبان و خیرخواه و مخلـص و بـی      دست و گشاده   گشادهشد؛    خویش می 
کـرد و احترامـی شـگفت     ها را در غیاب از او می   بارها همین توصیف   ،م، همسر او  ي دیگر   عمه

ناز بر فلک و حکـم بـر سـتاره    « بود اما »نشین میکده گداي راه«برایش قایل بود و قدر او را که        
چنان؛ و این  همنهاد و ما، آشنایان و مریدانش نیز نسبت به او  برتر می، از ستاره و فلک »کرد می

گیـري و ایثـار آن    دسـتی و گوشـه   گونه در عین تنـگ  حکایت براي من باقی که آن بزرگ چه      
   !»به کنه آن نرسد صدهزار فکر عمیق«چنان سعادتمندانه زیست که 

هـا ترفنـد    ه هنـوز آن سـال  دار عموزادگـان پـدر هـستم کـ     وامنیز  ها را     برخی از آسوکه  
 و به ریـش هرچـه مـرز خـاکی و آبـی      کردند ؛ ریشخندش میبودند گلدسمیت را جدي نگرفته   

» مبـادا «و ...! خندیدند؛ اما ناگاه به خود آمدند و بهتر بگویم بر خود لرزیدند کـه مبـادا       بود، می 
و شـد آنچـه از آن    ترو خـشکی را فروبلعیـد     تا آن گاه که همهشد تر  هر آن نزدیک و نزدیک    

 فرصـت  ، میـان مانـدن و رفـتن،   زنـی بـا پـدر       بـراي راي   شانهاي سال   سالآمدوشد  ؛  ترسیدند  می
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ــان ایجــاد کــرده   بــی ــراي ماکودکــان و نوجوان ــه  نظیــري را ب ــا از کول ــود ت پروپیمــان بارهــاي  ب
  .هایشان غنیمتی برگیریم آسوکه

هـاي   تابـستان گیر یـز و نفـس  خ دار و مـالل     سهم بازار ناگفته نماند؛ بعداز ظهرهاي کش       
. شـود  گیرتـر هـم مـی    خیزتـر و نفـس   دارتـر و مـالل   کـش ویژه اگر در کار گِـل باشـی،    زابل، به 

  ویژه آن که بـه   به- جانکاه است؛ به معناي واقعی رونق خیاطی   شاگردي و پادویی مغازگک بی    
یـا  نـد  ا هگرد محل هاي ول پرانی به سگ  سنگیا کیفورساالنت همین آن  الیقین بدانی که هم  علم

رغ«چنانی در      آن هاي  مخمور خرغلت  هـاي جنـوب شـرقی     داش »ma:rak« از  رهاي سرشـا  »کُ
توانـستی کـرد    ؛ اما تـو؟ چـه مـی   کشانند و سر ازپانشناسان قیهاز ته دل حالت   در هر دو  و   1شهر،

 از هـاي نمـور بـه    که بیگاري در آن دخمـه   فراست دریافته است       به -اهللا علیه    رحمت -وقتی پدر 
 که در گرماي بعداز ظهرهـاي تابـستان پـشت    -بیکاري است؛ و انصافا درست هم دریافته است   

 از چیزهـاي دیگـري   - چنـان کـه افتـد و دانـی    -؛ ولـی آدمـی را     اي شیطانی خفتـه اسـت       هر بته 
ي خیـاطی دارم و روحـی در    زه یـا مغـاره  ا؛ تنـی در مغـ  گـویم  دانید چه مـی   ؛ نیک می  اند  سرشته

  !الیقین گذشته است  از علم!الیقین حضور شیطان عینبیابان؛ حتی با 
کنند، چـه کـم دارم؟ از    میو لوك مگر من از آنان که روزي سه چهار سگ را لنگ         

؟ ... سـپارند، چـه کـم دارم؟ از آنـان کـه        مـی 2یآبـ  بـی بـه   جـان و تـن   ،ي آب به بهانهآنان که  
و ... و قـصور و حـور  قل و شـربت  آب و نرسد؛ باغ و بوستان و استخر و          دعاهایم به اجابت می   

بـا پـاي پیرمـردي    اصـالح کـنم؛    نـه،  د؛نآی  به مغازه میبا پاي خودهاي آن، اگر چه فاسد،     تالی
بیان و دنیاگشته کـه هـر بعـدازظهر، درسـت مثـل سـایه، آرام بـه درون              پروا و خوش    شوخ و بی  

ي و چــم لیبیــدووامانــدگان در خــم ي  هــا را کـه همــه  نآي  خــزد و همــه ي خیــاطی مــی مغـازه 

                                                
رغ - 1 بـود در یکـی دو   هـایی   گـودال  ، ظر مـن اسـت  نورد  کـه مـ  هـا   در گویش سیستان گودال است؛ اما اینکُ

 )داش (هـاي آجرپـزي   بـراي مـصرف کـوره   در طـول سـالیان،   خاکشان را که ي مسکونی پدري   کیلومتري خانه 
شد و موجبات  سرازیر میها  آناد آب نهرهاي مجاور به زها، هنگام فراوانی آب، ما شته بودند و برخی از سال  ابرد

ساخت که یکی  هاي گوناگون فراهم می اندازهها و  شکل و شمایلها و    زي را در رنگ     تکثیر جانوران موذي آب   
 براي فرار از گرمـاي  ، خود،گیرها آب   که آنآشام؛ اما چه باك ریز و انبوه و خون بود؛   ma:rakها    از بسیار آن  

  !بودنعمت خداداده بهترین کشنده گویا 
  .رسمی است بیو  شرمی بیآبرویی،  اش، در سیستان بی  در معناي مجازيآبی بی - 2
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انبـان کـه   ؛ استخود نیز از همان سنخ  . آورد  ، با خود به مغازه می     ند را دار   آرزویش سرخورده
رغ داستان و حکایت و     کوچک است؛ هم   رغ؛ گاهی بوینـاك  ... !ان کُ  اما درست مثل همان کُ

را با ، درست در اوج داستان،  استاد خیاط مگاه هاآن مایه که گ.  و لجنma:rakو گاهی پر از   
؛ امـا کـشش داسـتان    کند  روانه میي سیاه  قرقره- ببخشید -چار و نیم ریال به خریدن نخودسیاه      

هـا را از دسـت بینـدازم و تـا پایـان خـوش داسـتان بـه          آن قدر هست کـه گـاهی یکـی از سـکه     
هـا را تیـز    اي براي ماندن نباشد، در بازگشت، گوش گاهی نیز که بهانه   . وجوي آن برآیم    جست
  . هاي جدامانده را به هم پیوند زنم هاي چندباره پاره الي مزمزه ز البهکنم و ا

؛ دست کـم از نگارنـده سـاخته    توان در این کتاب آورد میها را ن بسیاري از آن داستان 
پیرمرد ابتـدا از سـفیدي نـخ خیـاطی و سـیاهی زغـال اتـو و          ! ترینشان را شاید    نیست؛ اما سرپایی  

اندك مهارش را به دست همان امیـال   د؛ اما اندك نک  غاز می سبزي برگ درخت مقابل مغازه آ     
هـاي   این سـاعت . زدتا ها می د و خود، چارنعل از پس آن    هد  فروخورده و فروخفته می   فرویدي  
کشد و چنگ و چنگال به حلـق    سیستان به درون مغازه سرك می1هایی از جهنم لوار     روز زبانه 

 بـه اوج کـه   -ها مانده را هم حرارت داستان ن باقیآ. دنک برد و راه نفس را تنگ می    همه فرومی 
رم دوزخآن  و است پنکه و کولر هنوز در زابل اختراع نشده. برد تاراج می   به -رسد  می وقتی یه 

،  درسـت همـان سـاعت   ،(!) تـصادفا ، البتـه ي دوروبـر نیـز   د که صاحبان چنـد مغـازه    نک  بیداد می 
اي نیازشـان   ي نخی یا سوزنی یا سرمقراضـی  ه به تک-کند  حادثه که پیشاپیش خبر نمی     -ناگهان
رد رایگان  ... افتد و     می کیست کـه تـن چـو جـام مـی جملـه دهـن        «خب؛ در رویارویی با آن د
  ؟ انصافا شما یکی را سراغ دارید؟»کند نمی

هاي نزدیک، براي چندمین بار و به روایتی نوتر از     ها را، این سال     آسوکهبسی دیگر از    
هـا و   ام که کان پایان ناپذیري از ایـن     دره شنیده   نکته سنجم، غالمرضا تاج   دان   زبان باجناق نکته  

مایـه   هـاي گـران   بایست تا بتوان از این معدن جود و سـخا نکتـه        ها می   هاست و فرصت    مانند این 
   .استخراج کرد

                                                
ـروري را کـه چـون مـی      لوار در سیستان تابستان را گویند و نیز افـزون بـر آن   - 1 ـموم و ح وزد، گـویی بـدان    س

  . است که پوست از تن بکند آمده
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ي چند ده هزار متري پدري در شهر زابل اطراقگاه و مسکن مألوف  ها که خانه   آن سال 
  ،از یاران و روندگان و آیندگان و باشندگان پی درپی بود و در آن تا بخواهیها تن  ده

  کاران باادب خواه و پیش نشینان نیک صف
  کام اسرار و حریفان دوست داران صاحب دوست

هـا   شـد از آن خـرمن    مـی بـود و    هـا همـواره بـاز و گـسترده          ي این آسـوکه     بودند، سفره 
  .ها چید و هر که توانست، توانست خوشه

ام؛ ارزانـی   آورده» یزیـد  مـن « است که بـه میـدان      سود من نیز از آن سودا همین سرمایه       
  !یاران

  
  

  
  


