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 پُشت کار خویش من همان غافل ز سال رفت و

 زین خواب خرگوشم به زور مگر اند صـور خیز

 بیتاب ملک الشعرا( ستاد)ا

 

 میالدی201۷برای سال  یادداشتی

رخی ب بیم در ترس و و آرزو و های امید بار اب قافله  سال نو این یادداشت اشتغال دارم؛ نگارشهمین اکنون که من به  

به روی مردم  مهری را یا بی و آغوش مهر سال نو اقامت افگنده و جهان رحل نقاط از

را به  ردیم آن بُردب اگر می بازیم. یا ریم وب زندگانی یا می قمار ما در کرده است و باز

ناسازگاری  دوشت را به باختیم آن باخ اگر دهیم و نسبت می اندیشی خود دور ل وعق

 دیگران حتی در ماست. از حال آنکه زمانه بسی بیچاره تر می افگنیم و بد بخت زمانه و

 .دانستند خود می عمل نتیجه   مسؤول را خود و کردند چنین نمی گذشته های دور

ل عق ادبنی بر ان روزگارهم در و خردمند بوده اند یونانیان باستان به راستی مردمان بسیار

راه  تواند ما نمی خرد ترازوی در نیز گفته اند که همین امروز یهای خردمندی چیز و

 آن مردم زمام عقل و فرهنگ بدهد. علم و ه های عقل؛نزمی در را انآن مجال ابتکار برای ما و کند باز ویش راخ

 اساس خوش دارم و بر را آنان هیچ چیز عقل ترازوی و دادند احساس نمی به دست عاطفه و هرگز واقعیت بینی را

 دجامعه انطباق می کن در موجود واقعیاتبا  تا چه حد که فکر شان همین بود که معیارکرد بل خوش ندارم فیصله نمی

پلو  خیال اما کند آنچه خود سنجیده است تالش می و آدم برای تحقِق فکر که نه خیال پلو به اصطالح فکر است و و

 .هیچ است راه حصول تالش در
 

یونان باستان  سدرامه نوی میالد( قبل از 3۸۶ تا میالد قبل از ۴۴۶)از اریستوفان قول از نقل صبح به دو امروز همین

 :گوید ول خود مینقل ق برخوردم اریستوفان در م( ق. 322 تا 3۸۴) ارسطو و

دوست که انسان  است نه ازدشمن  این از دشمن می آموزد. از دمندآدم خر بیاموزد. تواند می دشمن نیز انسان از»

 «کند. می با کشتی های جنگی مجهز را خود و می سازد های بلند دیوار هایش را با شهر
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دقت تماشا  با را خود طرف واداشت که چهار مرا و شانه  من خورد که بر این گفته  اریستوفان شالق عبرتی بود اما و 

هیچ چیز  ندشم این ولی از ی به ریشه های این دشمنی ندارم.()من کار داشته انددشمن پن پاکستان را مردم ما کنم.

 چنان به کار را کم منابع اقتصادی خود عمرهمین  در و دارد عمر رنق نیم از این دشمن چیزی بیشتر نیاموخته ایم.

 کشور در است آن دال را دالخور پاکستان اگر کند. تهیه می ضرورت های خودش را اعظم انداخته است که قسمت

 قابلی ما سفره   بر نخریم دیگر دشمن می خریم که اگر از استیم برنجش را قابلی خور کند ولی ما اگر می تولید خود

 .ک ندارددر

اجتماعی  لتعدا تطبیقساخته است برای  وانینی که خودق روی بر ولی همین کشور بودایی استند وبی عمدتا  جن وریایک

عدالت قانون  از برای گریز ولی ما نماید می برکنار از کار استیضاح و را ودخ ورجمه رئیس ایستد و می استوار

 یتنها آنگاه که م تعقیب قانونی معاف می کنیم و را از ستمگر شکن و قانون ها جرم صد گذاریم و می پا زیر را خدا

طمه دزدی دخترم فا اگر» فت:که گ کنیم اکرم نقل قول می پیامبر دیگران بالفیم از اسالم بر قانون برتری خواهیم از

 « کنم. قطع می دستش را کند

 !!آری

 د.ستمگران شو پایمال  تو عدالانون اجازه مده که ق آن قوانین پا نمی گذاری بر تو اگر  

 زورمند را بر حق و بر ناحق را به نیروی رشوت گیریم و ما برخالف اعتقادات دینی رشوت می اگر 

برای استهزای  دشمن نیز گرفته ایم و استهزاء به باد خود را خود قاداعت سازیم دین و غالب می کمزور

 .به ما رشوه پیشکش می کند بیشتر

 تدمی ایس سوگند خود مردانه بر کند پای جان دفاع می مردم تا منفعت مردم و دشمن وقتی سوگند یاد می کند که از

یاد می  افراد را نگاه داریم و سوگند را از نفس تو عز توانیم حیثیت کنیم نمی می یاد فردای شبی که سوگند ولی ما

 بریم. 

 :قول دوم به ارسطو تعلق دارد اما نقل

به اندازه ای که  گرفتن و خشم است خشم مردی که سزاوار این کاری ساده است اما بر د.شو همه کس خشمگین می»

به شیوه  مناسب خشم  که ارزش دارد و مقصودی به به وقتی که مساعد است خشم گرفتن و الزم است خشم گرفتن و

 «.کس نیست توانایی هر حد گرفتن در

 دیگر؛هم ضد گروه های معین بر خشم سوزد نفرت می آتش خشم و چیزی کم چهل سال شد که جامعه  ما در وب؛خ 

خشم  وهر؛ش خشم زن بر احیانا   بر زن و رخشم شوه مادر؛ و پدر بر خشم اوالد فرزندان؛ ضد بر مادر و خشم پدر

این خشم بی دلیل  تنور در را خالصه این جامعه همه چیز برداشته های دیگران و ارافتخ و ودخ ه هاینسبت به داشت

 ُکشته است.

 ماهپاره را که نختراد جمال ُگل و ونه خشم لجام گسیخته ندیده بودم که مکتب بسوزاندگ این هیچ گروهی را من با

نرمی  بدون یک ذره ارفاق و انندبره جهالت شر از را خود تا روند ه سیاسی مکتب میاراده  این یا آن گرو برخالف

غاله  آتش خشم جز دیگران در یک جا با خود را انتحاری پوشیدن و باالخره واسکت تیزاب سوختاندن و آتش در

 .نه به موقع که نه معقول است نه مناسب و گونه خشم دیگر صد کردن و
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 نزدیکان سال برای خود و این سن و در مرد پیر من ولی دپرور ه مینسی اگون درگون های زورکس آره وسال ن برای

این من هم فقط برای  بر بنا و شود خالی نمی آرزو اما تا انسان زنده است دلش از ندارم و فصل خود هیچ آرزو بال

 :آرزو می کنم رسد راه می سالی که از در چیز دو

  ش راوزآم علم و "حرام بوکو"همانند  بگذاریم و ذب را که گرفتارش استیم کنارکا غرور یکی اینکه ما این 

 و دست داریم  پنداریم در که دشمن می ال آنراتفنگ محصول کم حالیکه م درآن ه حرام نسازیم ودخ بر

 بدین آرزو را است بگویم ما بهتر یا دا مراخ آری کاریم. خود می هموطنسینه   در مرمی لعنتی اش را

آخرین جنگ  وقتی در ببینیم که عیسویان نیز آموزش کانون علم و دیگر یک بارِ  اسالم را که جهان برساند

لم ع رشد شان رنسانس و انمی در و دشمن یعنی مسلمانان آموختند از شرق میانه شکست خوردند صلیبی در

من دش بگیریم که چه گونه از اریستوفان یاد آری از خواستند رسیدند. می بدانجا که فرهنگ ریشه گرفت و و

 .بیاموزیم

 دهد موافقت ندارد می به دستو که ارسط معیاری با جوشد ه  ما میجامع دوم اینکه متأسفانه خشمی که در 

 استقامت خاموش گردد و ثبات و جامعه با آب سرد این خشم جوشنده در این خوشا روزی که تنور بر بنا و

یا با کاروان  گذارد. دسترس می برای جهاد در گزیده را و مؤثر ای بسیارما شیوه ه جهانما یاد بگیریم که 

فدای  بی گناهان جان های شیرین را بسیار گذارد. دنبال می را به ما و یا کاروان می رود همراه می شویم و

 و این جهل حاکم رهایی جامعه را از جا دارد که برای سال آینده آرزوی سرآغاز و این اشتباه کرده اند

رن یا ه است قش را پذیرفتیکم این شیوه  بُِکش بِکُ  قرن بیست و اسالم بنماییم که اگر دنیای یافته بر ءاستیال

های  سیما خشونت را که جنگ و های امروز آینده مسلما  معیار آینده آنرا به باد استهزاء خواهد گرفت. قرون

 برمنگهم نگارگر201۶دسمبر 31 .فاعتبروا یا اولی االبصار گذارد. می برازنده  آن است کنار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


