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  )گذر ھشتم ( 
  

  
  

  

Hashmatullah Arwin  

  :محترم حشمت هللا آروين نوشته اند که 
  

  !محترم گرامی آقای برھانی صاحب

برايم تاثر واقعآ اگر بعرض برسانم عليزغم اينکه  ،مبارک شما را در مورد مطالعه نمودم ۀنوشت
کننده نبود بلکه خوشحال ھم شدم که دوست برای دوست گله مندانه و طنزگونه می نويسند و شعر 
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آقای برھانی و آقای افضلی بدون غش و تظاھر خدمت  ،برادران عزيز آقای مختارزاده. ميگويند 
د نداشته ان عزيز گرامی واقع شوتکدام منظور و ھدف که باعث رنجش شما دوس من. شما مينگارم 

مندم نوشته ھای خويش را طنزگونه بدون از اين جھت آرزو. ه چنين ھم شود و ندارم و نميخواھم ک
سعادتمند و کامگار باشيد برادر . رنجش خاطر فکر کرده از ھرگونه تشويش و نگرانی مبرا باشيم 

  شما حشمت هللا آروين 

  :يک ساعت بعدش دوباره نوشتند که 
  

Hashmatullah Arwin   
  

  :محترم حشمت هللا آروين يک ساعت ِ بعدش نوشتند که 

  :حضرت بيدل صاحب ميفرمايد 

  م کدامين شيوه دشوار است در عالمنميدان                                     

  ون تپيد و گفت پاس آشنائی ھاـخ نفس در
  

اس حرمت آقای محترم افضلی که خواھش نمودند از ھرگونه بحث و به پ بيت وبه اساس ھمين 
از اين جھت قضاوت را منبعد بدست دوستان گرامی و معزز . مشاجره بايد جلوگيری بعمل آورم 

  . می سپارم 
  

  

Saeed Abdul Wahed Afzali  
  

  :محترم سيد عبدالواحد افضلی نوشته اند که 
   

  !گرامی مندان نھايت عزيز وه دوستان وعUق

 محترم آقای داکتر صاحب برھانی و، با اظھار سپاس بی پايان از محترم آقای مختارزاده صاحب 

ھای سازنده ات و طنزنظري با "لبخند ِ مليح" بحث روی سرودهٔ   آروين که درمحترم حشمت هللا
تقديم  را" سزای قروت ، آب ِ گرم " دو بيت از سرودهٔ  ،اند با تشکر از ايشان  اشتراک داشته

  !فق باشيدوشاد و م .ور شما عزيزان می نمايمضح
  

  ـيــد ايــن قــصه را ، ببنديمئبـيـــا! ای دوســــتـان 

  مــا و ھم شما راکـيـن شــيـوه می نـيـرزد ، ھـــــم 

  

  ، سازيم صــرف ِ ميھنـران ِ خــــود را وقــت ِ ِگــ

  ر درد و ھــــر بU راــيــــم ، ھـــئدور از برش نما

  

Nader Borhani   
  

  :محترم داکتر صاحب نادر برھانی نوشته اند که 

حترم افضلی صاحب و محترم برادران و بزرگان نھايت عاليقدرم جناب مختار زاده صاحب ، م
دوستان در ارتباط  یتقاضا بنده نيز با خواست و !را احترامات بيکرانم تقديم باد آروين صاحب

اما متاسفانه اجتناب از طنز ). تفاھم بوده ءِ فکر ميکنم سو(جو_ن موافق ميباشمبا ختم مشاجره و 
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ن يک عضو از اعضای بدن شبيه آن است که انسا) خرد  با اھل تفکر ، فھم و(و گاھی ھم شوخی
را از اين  ای الھی ميباشد ، خداوند ھيچ بنده ۀقطع نمايد ، زيرا اين نعمت ، تحفرا با دستان خود 

  .ھمتا محروم نگرداند ثروت انسانی و بی

  . انسانی و بشری ميباشد ی، از عناصر _يتجزا، شوخی و خصيصٔه ھنریاحساس طنز

ول نميدارند ، اما فراموش ذخاص مب مورد توجهِ  رينبسياری ھا در زندگی روزمره خويش د
که آن  را ی، اولين نعمته دچار تشنج و اختUل دماغی گرددنگردد که اگر شخصی خدای نخواست

منجر به  نتيجه، که در دس طنز و شوخی ميباش، ھمانا احساتدريجا از دست ميدھد شخص
  .تشنجات عميق و عميقتر روحی و معنوی ميگردد

اين نعمات را بنابر د_يل و   که اگر شخصِ  اين و آن له را بايد ھميشه در نظر داشت ،أسيک م 
بسامانی ، و يا مختلف محيطی ، از قبيل جنگ ، نا مثUً عوامل(عوامل موجه از دست ميدھد ، 
يريش طنز و شوخی ذع پآنصورت مردم نبايد انتظار و توق ، در) کسب از طريق وراثت و غيره

 بزرگ از بشريت گرديدهۀ يک کتل نه افسردگی دامن گيرأمتاسف !ه باشندمبرده داشترا از جانب نا

  :پس چه بايد کرد؟ پاسخ اين کمترين اين است که .است

باعث آزار و  صحبت يا مکاتبه گردد ، تا خداينخواسته یزبانه صورت با ايشان بايد ب در آن
اين طرز و اصول معاشرت مبتنی و استوار بر اساسات علوم طبی ، . اذيت ايشان نگردد

شما باد ، به  ۀگار ھمخداوند يار و مدد. نويات ميباشددر بخش انحرافات روحی و معبالخاصه 
  !!!اميد فھم ، شناخت ، و درک بيشتٔر دوستان

  

  

Nematullah Mokhtarzada   
  

  از نعمت هللا مختارزاده
  

  

  

  
  

  ـداوا گفته اندداروی ِ بَــد را  ،  بــه درد ِ بَـد ، مُ 

  ســـاده و آســـــان  ،  َحـلِّ ايـــن مـعـمـا گفته اند

  

  ار زانو ، پُخته و محکم نشستن ، پيش ازآنکــچ

  چـيـزکی را بی اراده ، ھــــرســو ايــU گفته اند

  

  بــعـــد ِ ايـــــU کــردن ِ زنـــدانـيـان از بـند ِ غم

  خـفـتـن و ، بنشستن و ، ايسـتاده  ، بيجا گفته اند

  

  وای از لـَـم دادن ِ نَسـنـاس ِ   بُــرنـاس ِ نُـعــاس

  بــاد ِ گـــنـدی در فــضای چــاه ، پـيـما گفته اند  
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  جو_نگریبقه و ، ديو و ، پری  ، در حـالــت ِ 

  از تـشــاجـــر ،  نغمه ھای  ننگ ، با_ گفته اند

  

  رنـجـش خــاطــر کجـا  و بخشش ِ ياران کجا ؟

  بـــوی طـبـخ ِ مـومـيـا را ،  نان و حلوا گفته اند

  

  گــاه تحلـيـل و گھی تـوصيف ِ بی مرچ و نمک

  ر و بحث و  دعوا گفته اندوقت ِ کافی را به ج

  

   ، اما به باطن پر ز غش ًبی ِغل و غش ظاھرا

  پاس ِ حــر مت را بھـــانه  کـرده ُرسوا گفته اند

  

  با قـروت ِ سنگک و با چکه و  با دوغ و ماست

  درون ِ چـــاه ، عــــاشـــق را ھيو_ گفته اند از

  

  شــعـــر ِ بـيـــدل را ، پــری و بـقـه و ديو ِ سياه

  لوا گفته اندبا جفنگ ِ  عـقــل ِ  ناقــص  بھـر ِ سُ 

  

  کــــاری کــنـد عاقل که بين دوستانپس چــــرا 

  بــــاعـــث ِ نـــاراحـتــی   ھــای ِ اَِحــبّا گفته اند

  

  يابد ، ھـر آنکه خواند شعر ِ ناب ِ ما! » نعمتا «

  تـجــU گفته اند پُرUيــش  ،  ــويـش را از _بـخ
 

  

 


