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 2021نوامبر    08شنبه  دو         حمید انوری                                                      

 و چند سخن دیگر  »یدونفر افسانه  «

 دون فرخ فرشته نبودــــیر ـــــــف"

 ز مشک و ز عنبر رسشته نبود 

 به داد و دهش یافت این نیکوی  

 ”تو داد و دهش کن، فریدون توی  

کرد و چه نکرد و چه باید میکرد که نکرد و  کجا نبود، چه  ، از کجا بود و از  فریدون یک بود و یک نبود  

حل نیم مشکالت عدیدۀ ما را    ز ا  مشکل  این زمان هیچ  عرص و    ه باید نیم کرد که کرد و...، در اینچ

ست " قادر به این مأمول نیدینال " سید جمالکه شخیص به تاری    خ پیوسته ای بنام مانگونه  هکند، 

که هیچ دردی را دوا نخواهند   نند به جای شانا. این سخنان بمد ی شااز کار فروبستۀ ما نیم گ  رهگو  

ز    آن زمانه ها که این زمانت در  بود، و اما فردویس طویس چه بجا گفته بوده اس  شق رسمباید  ها را نی 

 گردد: 

 

 : اندرین مورد ته بود فو اقبال الهوری چه خوش گ

 ردم پست در حیرتم از مرام این م

 زنده کش مرده پرست  ۀ این طایف
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 تا هست به ذلت بکشندش به جفا 

 تا مرد به حسرت ببرندش سر دست 

 ا زجر ُکش کنیم.  ریم و نه زنده رسر دست بب رت سئید نه مرده را به حبیا 

باشد یا    هجلد ایران باشد یا افغانستان، از بلخ باشد یا بخارا از    زفریدون فرخ هم فرشته نبود، بگذار ا

یقین    شماری از او بجا مانده است که با های بی  افسانه یا خراسان و یا....، او یک انسان بود که    ت راف

.  فسانه ها همین است ر خاصیت اصورت گرفته است. آخ  نهاآ و غلو و اغراق زیادی در    لغه اکامل مب

 خود را برحق جلوه دهیم؟  نان خ ائیم تا سثار نم نتا به زمین و زمان فحش    می افتد م زآیا ما را ال

انجام    بعدیی به نسل  ، اگر خواسته باشیم خدمت و بدون حب و بغض باشد   النه د اما باید ع  وت ضاق

 زه ."، آنجا که می خوانند ذارند گمی خویش اوت ضقدر ترازوی حتماً را ن ما  آیندگا ان و . دیگردهیم 

یکجانبه  عنی یک قضاوت  این ی ".  .که ازین بیشیر نیم شود   .. هت،الب  سفاهت و سخافت و 

های    خم زود، بلکه به منزلۀ نمک پاشی بر  د ب که نه تنها هیچ دردی را مداو نخواه  انه د و عقده من

اوت  روشنگری را قض ، که  ۀ ما روشنگری باشد هرگاه وظیف ور به حساب خواهد رفت، بخصوص  سنا

آنان  اوت را به  و قض  دادن  ن قرار، بلکه جمع آوری مطالب از منابع مختلف و در اختیار آیندگا نشاید 

 گذاشتن است. 

الیکه  حست و جوی حقیقت  و اتفاقات تاریخی  سرگردان می شویم، درمیان افسانه ها در ج  چرا ما در 

 ؟ دارند  صلهفا  حقیقت  زبه هزاران فرسخ ا خوب میدانیم افسانه ها 

،  انیرعرب بود یا ای  اردوش  مو ضحاک  یا افغان یاخراسانی  بود یا عرب  اینکه فریدون فرخ ایرانی  

ریخ  و بگذریم و به تا  ریماو زمانه تغییر نمی دهد. افسانه ها را بگذ   عصر  نر ای یزی را د چهیچ  

 ار نکنیم. چنگ بزنیم بهتر خواهد بود تا اشتباهات گذشته را بار بار تکر

ز است و ب حافظ وظیف                                  س ۀ تو دعا گفتر

 مباش که نشنید یا شنید ید آندر ق


