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   مونشن- خالق داد پغمانی: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ٢٧
  
  :به جای مقدمه 

 است، بعد از مطالعۀ افتاده" کميتۀ دفاع از حيوانات"فکر ايجاد به يکی از دوستان که در کشوری مانند افغانستان، 

معرفی داشتن، در دفاع از خر برآمده و با لحن " خرفيلسوف"و وی را ملقب به " يانھاشم"نوشته ھايم در مورد 

اج نموده است، که چرا ما حيوانات دوپای ھر دنائت، پستی، توحش و جنايتی را که خود مرتکب تجشديدی برمن اح

  .ند، نسبت می دھيممی شويم، به يکی از حيوانات که ھيچ گاھی به مانند اوالد آدم، درنده، مضر و بيرحم نيست

اين دوست با شدت و حدت غير قابل تصوری از من خواسته است، تا نوشته اش را در مورد خر امکان نشر دھم در 

الی دولت دست ارنوڅ بااليم عريضه نموده، پايم را به - بخش خانگی–" کميتۀ دفاع از حيوانات"غير آن از طرف 

در آنجا، بی احترامی به " عمر"د که در موجوديت تمام دار و دستۀ مالنشانده خواھد کشاند، و آنوقت خود خواھم دي

  يعنی چه؟" خرفيلسوف"

اميدوارم اين دوست به مانند . از شما چه پنھان، چون خيلی ترسيدم، آن نوشته را بدون کدام دخل و تصرفی فرستادم

ران پورتال و شخصيت ھای قابل که بعد از مشخص ساختن اغالطش، به جرم ويراستاری عليه ويراستا" ھاشميان"

با شير فحشاء " ھاشميان"ھر چند از ھيچ انسانی که به مانند . احترامش به لگد پراگنی آغاز نمود، بر من نتازد

  .بزرگ نشده باشد، نمی توان چنين انتظاری داشت

  :اين شما و ھم نوشتۀ ارسالی

 اندر حکايت خر
  

 .ار در اوستا آمده استشرحی يک بھيچ خر جانوری است که نامش بدون 

 . سال است٤٠ تا ١٥طول عمر خر بين 

به کار » صوت الحميرلصوات ان انکر اال«خر در قرآن يک بار برای زنده شدن پس از مرگ و يک بار برای 

 . نمی دانم شايد ھم آواز خر خوب نباشد :رفته است

 .حتی از سگ و گربه خيلی باھوش تر است. در پژوھش ھای دانشمندان باھوش ترين حيوان خانگی است

 . در مرزبان نامه ھم آمده است"شگال خر سوار"داستان 

 !خالف باور رايج، خر، خر نيست، باھوش است

 !ھيچ گاه يک اشتباه را دو بار تکرار نمی کند 
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 !رودھيچ گاه پايش دو بار توی يک پل نمی  

 ! صاحبش رفت صحرا و برگشت، راه را ياد می گيردۀتنھا يک بار که از خان 

 پالستيکی اش می خورد و می ميرد، ولی ۀ گاو از خر خرتر است؛ چون گاو نان را با سفرتادانبه قول يکی از اس 

 !خر نمی خورد

 !تا خود و اھل خانه را ھالک نکندين نمی آيد ئديگر پا تنھا مشکلی که خر دارد اگر فرستادی اش باالی بام ، 

 .... مھمی استۀاين نکت

 !نشانند البته اين مشکل خر نيست، مشکل آن خر يا خرانی است که خر را را باال می

 :بھترين کاربرد اجتماعی آن در شعر نسيم شمال . در شعر نيز کاربرد زيادی داشته است 

 ت که من خر شومليک محال اس     ر شومــوم کــور شــوم کــالل ش

  

 :و در شعر منسوب به خيام 

 ت کافرش پندارندــه خر اسـو نــر کـھ      خر باش که اين جماعت از فرط خری

  

 :و در شعر بھار 

 وين خران در زير ايشان آه و زاری می کنند     تا خرند اين قوم ، رندان خر سواری می کنند

  

 : تقسيم می کنندلکن رندان مذکور مردم را به دو گروه خر

 .مقلدانی که سواری خوب می دھند، گويند پاالنشان راست است

 و

 !!ھوشمندانی را که سواری نمی دھند، می گويند پاالنشان کج است

 اين بود اندر حکايت خر

 خر تری ھست ... حاال خود قضاوت کنيد خر تر از مقلد  

 مايد ھنوز آز   می،زموده راآھزار بار 

  

  :هافزود

تا جائی که اين قلم می داند، مشکل با . ، يک جھان ممنونستوستی که اين دفاعيه از خر را فرستاده ااز د

 و از جانب ديگر عده - ببخشيد بردند-کردند" باال"وی را  ھم زمانی آغاز شد که از يک جانب کسانی "خرفيلسوف"

خر "ين شکل بود که از يک نيمه انسان، بد.  گفتند"احسنت"ای در قالب مقلدان از جان گذشته، بر حماقت ھايش 

  .تولد يافت" فيلسوف

  پغمانی

  


