
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پيش گفتار



  

 

   توصیفی گویش سیستانردستو

31 

 

 
 ْ   ث «P     ظ 

F rب  ٭ ث ٧     »± V» êي  X Kچ   ظ ر»±     ُ
 ©PK   غ «± ر ¾ F  

  
  .نرسید» پرواز«جلد دوم اندکی دیر چاپ شد؛ اندکی، فقط اندکی؛ آن قدر که به 

، اما تمام تالشش را کرد؛ ولی سود نبخـشید و بـه پـرواز     عزیزگفتم؛ هامون» هامون«به  
  !  و چه حیف؛د؛ از پرواز جا ماندنرسی

. بود که جلد دوم به پرواز نرسد؛ و نرسید اوضاع چنین رقم خورده» ي قسمت   در دایره «
گـزارش  دانـستم بـه کـه بایـد      نصیب نگذاشـتم؛ دیگـر نمـی     هامون را هم از این دریغ و درد بی        

  ! و چه حیف؛مفتگ میم؛ به که باید دورآ میبه که باید پناه م؛ ادد می
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؛  و خورشـید کـز کـرده و سـردرگریبان     کرده  کرده و آسمان بغض     وا گرفته بود و دم    ه
 کـه  نمـود؛ چنـان نبـود     کـه مـی   چنـان نبـود  .بـود؛ امـا چنـان نبـود       بایست که روز خوبی مـی       می
  ! و چه حیف؛؛ اصال چنان نبودبود میبایست  می

سر دنیا و انـدکی  زنگ زد؛ از ناکجاآباد؛ درست از آن  » پیام«از کوه که پایین آمدیم،      
  !؛ و چه حیف...هم » پرواز«سوترك و دورترك؛ و گفت که  هم آن

بود و ابرها هم جمـع آمدنـد و جمـع آمدنـد و       هوا هم گرفته! سخت بود؛ خیلی سخت  
بـه باریـدن، بـه گریـستن پرداختنـد و سـخت       به غریدن، بـه نالیـدن،       » ابرهاي همه عالم  «در دلم   

  .گریستند؛ بسیار سخت
سـوترك از   ز بود؛ همین پنجاه سال پیش؛ همین دیروز؛ به پـسرکی کـه آن           همین دیرو 

گرفتم که مبـادا آنـی را از دسـت     نگریستم و چشم از او برنمی   نگریستم و می    بود، می   من نشسته 
بـود   نشـسته شـگرف  آن چنان  با اعتماد به نفسی ؛ کهبود ؛ که مردانه نشستهبدهم که دیدن داشت 

شکست؛ هـر   اعتماد به نفس همیشه در ما می . پیشینه بود   مانندانم بی که در سرزمین من و میان ه      
 ،شـدیم و از آن  ي لـرزان نـازکی برمـی    روز و هر آن؛ و اگر گاهی، یـک نفـس هـم بـر شـاخه        

یـا نـه؛ خواهنـدمان    دانستیم که به آنی از پا خواهیم افتاد،    کشیدیم، می    خویش را برمی   خویشتنِ
عتماد به نفس مثل اعتماد به غیر، مثـل اعتمـاد بـه آینـده، مثـل      به آنی؛ و در آن زمانه ا      انداخت؛  

نایـافتنی؛ امـا ایـن پـسرك اعتمـاد بـه نفـسی باورنـاکردنی و               معنـا بـود و دسـت        هواي پرواز بـی   
رماند؛  که همه را، همه را، از خرد تا بزرگ میانگیز و درشتناك  هولنان و چ؛انگیز داشت   هول

 کـه خوانـدن   -او را بخـوانی   وچونان من در او محـو شـوي  توانستی   و اگر می ؛اما دیدن داشت  
 آن گـاه  - که دانستن داشت چونان معمایی دشوار   - و او را بدانی    -داشت چونان کتابی سترگ   

  .ارزید دانستی که این اعتماد به نفس چه مایه می می
 ها را گفتم و هـامون در پاسـخم گفـت کـه پـس هـیچ چیـزي حیـف             همین» هامون«به  

 و کدام زیستن از این ارزشـمندتر کـه   ؛است  است، زیسته   چنان که خواسته    او هم ه  کاست؛    نشده
 بـه  ،با معـشوق  سینه و رودررو  به  سینهدرچشم،   برنفس، چشم  زانو، نفس  بهي عمر، زانو    همهآدمی  

ها، »دم« یک دم از آن  راز دل بنشیند و کام بستاند و آن گاه که زیستنش معنا یافت، ناگهان، به            
کنـد و در  » پـرواز «کرانگی هستی، تـا جـاودانگی، تـا اوج     ي معشوق بنهد و با او تا بی   سر در پا  

  .شود» باقی» «فنا«
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***  ***  ***  
اي آشکارا  حالی گفت و با خوش  که می  بود ي پیش   و باز همین دیروز بود، همین هفته      

رسـم   در مـشهد، بـه  جـواد شـهنازي   را، جـواد،   » گـویش سیـستان    «جلـد نخـستِ   گفـت کـه       می
نگفـت کـه خـود،    تابانه در انتظار جلد دوم است و  است و اکنون بی کشی به او هدیه کرده    پیش
خواسـت بگویـد،    ؛ که اگـر او مـی  »هدهد«رهرو بوده است در  ها پیش، آغازگر این راه بی     سال

 کـه  هـا  اسـت، و از آن  هـا کـه کـرده    آناي از  تـا واگویـد شـمه   هـا    بایست و ساعت   ها می   ساعت
  وگو و اصرار و انکار، ها گفت  پس از ساعت آخرها؛ خواهدکرد، کارستان

  دیدم هنوز هم«
  1.»آبش به جوي جوانیست

   ؛...هاي پر از گل که در اندیشه داشت و   چه باغ
  و من هماره در این اندیشه که

  هاي سبزش، باري عصاي حضرت موساست قلم، در دست
   ؛کشد و چرا از نیام نمی

  گفت که روزي این قلم را ان و امیدبخش میو او خند
ي   رانـده  این ساحرانِرها خواهدکرد و اژدهایی از آن برخواهدرویید و ماران و مورانِ      

  2.وامانده را فروخواهد بلعید
گفـتم؛   را فرایـادش آوردم و   و فرازجـوي   پـوي   اعتماد به نفـس ژرف    دامن    دامنآن  و   

  : کهفتم و برسري گمگر نگفتم؟ گفتم؛ یقینا گفتم
  چنان کن که مجالی اندکک را درخور است«

  که تبردارِ واقعه را
  دیگر، دستِ خسته

  3.»به فرمان نیست

                                                
   حمید مصدق- 1
  . قلم بیشتر تعبیرهاي این بخش از حمید مصدق است، از قدرت و- 2
   شاملو، شکفتن در مه، عقوبت- 3
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، امـا غافـل کـه    سرشار از اطمینانشاداب و شنگ و شوخ و و نده و قاطع   و محکم و برّ   
خصل به هفـده آمـده   عذراوشی  و خود در ششدرِ  واپسینْ ندب اینک وخون است  فصل دست 

هـزار  تـا پختگـی هنـوز هزار   و گرچـه   ؛گفت کـه از نیـام برخواهـدآورد       ، هفت رسیده  و داو به  
  نامهرّايمِاخ نیم جوشِ  ترك  اصرار داشت که از این ناپخته و ؛ منزل راه دارد   جوش و هزارهزار  

 کـه شـاید   گفـتم و ؛ گفـتم  کـه  ؛ بگـویم خودافشرد که من،      کارانه پاي می    من بگوید؛ و شیرین   
ام تـا آنچـه از    و گفت که چرا پیش از این با او مشورت نکرده ؛دوم هم بیایدي دیگر جلد   هفته

 و گفتم که باشد بـراي  دانست در این زمینه؛  و دریایی می؛...داند  می... کتاب و نشر و چاپ و       
ي بعـد؛   ماند تا هفتـه  اي آشکارا گفت که در انتظار می حالی  و گفت و با خوش ؛جلدهاي دیگر 

بـراي  و گفـت کـه   ! کش به اقیـانوس  اي پیش قطره ؛ي بعد با کتاب خواهم آمد و گفتم که هفته  
یـک  و بازهم باخنده گفت که این نه یک هفته است که  این دیدار یک هفته خیلی دیر است؛        

 و گفتـیم و  ؛ي اوسـت، بایـد بـا خـود بیـاورم       و گفتم که نورهانی که بایـسته       ؛هفته و پنجاه سال   
  ... .ي آن پنجاه سال و  اضافه ه این یک هفته هم بهخندیدیم و خندیدیم و گفتیم ک

آن نورهـان  که شاید   هم گفت عزیز، هامون سبطیها را گفتم و هامون   به هامون همین  
بـاز  ... را باز کرد و او را با خود برد و » پرواز«زودتر آمد و پر » مرگ« و نیامد و ؛این هفته بیاید 

  ؛»سیاوش پرواز«، ي دیگر در سوك سیاوش»سووشون«و » نامه سوك«ما ماندیم و این 
  : که، پیش از اینم که گفته بود؛ما و باز هم دریغ بر ما و باز هم دریغ بر

  
  دریغا من شدم آخر دریغاگوي خاقانی    گفتم که خاقانی دریغاگوي من باشد  همی

  )نظامی(
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