زاهد و راسو
کلیله و دمنه
آٍسدُ اًذ وِ صاّذي صًي پاويضُ اطشاف سا وِ ػىس سخساسش سالِ صثح صادق سا هايِ دادُ تَد ٍ سًگ صلفص طليؼِ ضة
سا هذد وشدُ دس حىن خَد آٍسدُ تَد ٍ ًيه حشظ هي ًوَد تش آًچِ اٍ سا فشصًذي تاضذ.
چَى يىچٌذي تگزضت ٍ اتفاق ًيفتاد ًَهيذ گطت .پس اص يأس ايضد تؼالي سحوت وشد ٍ صى سا حثلي پيذا آهذ .پيش ضاد ضذ

ٍ هي خَاست وِ سٍص ٍ ضة روش آى تاصُ هي داسد.

يه سٍصي صى سا گفت :سخت صٍد تاضذ وِ تشا پسشي آيذ ً ،ام ًيىَش ًْن ٍ احىام ضشيؼت ٍ آداب طشيمت دسٍ آهَصم ٍ
دس تْزية ٍ تشتيت ٍ تشضيح اٍ خذ ًواين  ،چٌاًىِ دس هذت ًضديه ٍ سٍصگاس اًذن هستحك اػوال ديٌي گشدد ٍ هستؼذ
لثَل وشاهت آسواًي ضَد ٍ روش اٍ تالي هاًذ ٍ اص ًسل اٍ فشصًذاى تاضٌذ وِ ها سا توىاى ايطاى ضادي دل ٍ سٍضٌايي چطن
حاصل آيذ
صى گفت :تشا چِ سش است ٍ اص ودا هي داًي وِ هشا پسش خَاّذ تَد ؟ ٍ هوىي است وِ هشا خَد فشصًذ ًثاضذ  ٍ ،اگش اتفاق

افتذ پسش ًيايذ.

ٍاًگاُ وِ آفشيذگاس  ،ػضاسوِ ٍ ػلت ولوتِ  ،ايي ًؼوت اسصاًي داضت ّن ،ضايذ تَد وِ ػوش هساػذت ًىٌذ.
دس خولِ ايي واس دساص است ٍ تَ ًاداى ٍاس تش هشوة توٌي سَاس ضذُ اي ٍ دس ػشصِ تصلف هي خشاهي
ٍ ايي سخي ساست تش هضاج حذيث آى پاسسا هشد است وِ ضْذ سٍغي تش سٍي ٍ هَي خَيص فشٍ سيخت.
صاّذ پشسيذ وِ :چگًَِ است آى؟
گفت :پاسسا هشدي تَ د ٍ دس خَاس اٍ تاصسگاًي تَد وِ ضْذ ٍ سٍغي فشٍختي ّ ٍ ،ش سٍص تاهذاد لذسي اص تضاػت خَيص
تشاي لَت اٍ تفشستادي چيضي اصاى تىاس تشدي ٍ تالي دس سثَيي هي وشدي ٍ دس طشفي اص خاًِ هي آٍيخت .تآّستگي سثَي

پش ضذ.

يه سٍصي دساى هي ًگشيست ،اًذيطيذ وِ :اگش ايي ضْذ ٍ سٍغي تذُ دسم تتَاًن فشٍخت  ،اصاى پٌح سشگَسپٌذ خشم ّ ،ش
هاّي پٌح تضايٌذ ٍ اص ًتايح ايطاى سهْا ساصم ٍ هشا تذاى استظْاسي توام تاضذ  ،اسثاب خَيص ساختِ گشداًن ٍ صًي اص خاًذاى
تخَاّن ؛ الضه پسشي آيذ ً ،ام ًيىَش ًْن ٍ ػلن ٍ ادب دسآهَصم  ،چَى يال تشوطذ اگش توشدي ًوايذ تذيي ػصا ادب
فشهاين.
ايي فىشت چٌاى لَي ضذ ٍ ايي اًذيطِ چٌاى هستَلي گطت وِ ًاگاُ ػصا تشگشفت ٍ اص سش غفلت تش سثَي صد  ،دسحال
تطىست ٍ ضْذ ٍ سٍغي توام تشٍي اٍ فشٍ دٍيذ.
ٍ ايي هثل تذاى آٍسدم تا تذاًي وِ افتتاح سخي تي اتماى توام ٍ يميي صادق اص ػيثي خالي ًواًذ ٍ خاتوت آى تٌذاهت وطذ.
صاّذ تذيي اضاست حالي اًتثاّي يافت  ٍ ،تيص روش آى تش صتاى ًشاًذ  ،تا هذت حول سپشي ضذ.

الحك پسشي صيثا صَست همثَل طلؼت آهذ .ضاديْا وشدًذ ٍ ًزسّا تَفا سساًيذ .چَى هذت هاللت صى تگزضت خَاست وِ

تحواهي سٍد  ،پسش سا تپذس سپشد ٍ تشفت.

ساػتي تَد هؼ توذ پادضاُ سٍصگاس تاستذػاي صاّذ آهذ .تأخيش هوىي ًگطت ؛ ٍ دس خاًِ ساسَي داضتٌذ وِ تا ايطاى يىدا
تَدي ٍ تْشًَع اص ٍي فشاغي حاصل ضوشدًذي  ،اٍ سا تا پسش تگزاضت ٍ تشفت.
چٌذاًىِ اٍ غاية ضذ هاسي سٍي توْذ وَدن ًْاد تا اٍ سا ّالن وٌذ ساسَ هاس سا تىطت ٍ پسش سا خالظ داد .چَى صاّذ
تاصآهذ ساسَ دس خَى غلطيذُ پيص اٍ تاص دٍيذ.
صاّذ پٌذاضت وِ آى خَى پسش است  ،تيَْش گطت ٍ پيص اص تؼشف واس ٍ تتثغ حال ػصا سا دس ساسَ گشفت ٍ سشش
تىَفت .چَى دس خاًِ آهذ پسش سا تسالهت يافت ٍ هاس سا سيضُ سيضُ ديذ .لختي تش دل وَفت ٍ هذَّش ٍاس پطت تذيَاس
تاصگطت ٍ سٍي ٍ سيٌِ هي خشاضيذ:
ًِ تِ تلخي چَ ػيص هي ػيطي

ًِ تِ ظلوت چَ سٍص هي لاسي

ٍ واضىي ايي وَدن ّشگض ًضادي ٍ هشا تا اٍ ايي الف ًثَدي تاتسثة اٍ ايي خَى ًاحك سيختِ ًطذي ٍ ايي الذام تي ٍخِ
ًيفتادي ؛ ٍ وذام هصيثت اص ايي ّايل تش وِ ّن خاًِ خَد سا تي هَخثي ّالن وشدم ٍ تي تأٍيلي لثاس تلف پَضاًيذم ؟
ضىش ًؼوت ايضدي دس حال پيشي وِ فشصًذي اسصاًي داضت ايي تَد وِ سفت ! ٍ ّشوِ دس اداي ضىش ٍ ضٌاخت لذس ًؼوت

غفلت ٍسصد ًام اٍ دس خشيذُ ػاصياى هثثت گشدد ٍ روش اٍ اص صحيفِ ضاوشاى هحَ ضَد.

اٍ دس ايي فىشت هي پيچيذ ٍ دس ايي حيشت هي ًاليذ وِ صى اص حوام دس سسيذ ٍ آى حال هطاّذت وشد ؛ دس تٌگ دلي ٍ
ضدشت تا اٍ هطاسوت ًوَد ٍ ساػتي دس ايي هفاٍضت خَض پيَستٌذ  ،آخش صاّذ سا گفت :ايي هثل يادداس وِ ّشوِ دس
واسّا ػدلت ًوايذ ٍ اص هٌافغ ٍلاس ٍ سىيٌت تي تْش هاًذ تذيي حىايت اٍ سا اًتثاّي تاضذ ٍاص ايي تدشتت اػتثاسي حاصل

آيذ.

ايٌست داستاى وسي وِ پيص اص لشاس ػضيوت واسي تاهضا سساًذ ٍ خشدهٌذ تايذ وِ ايي تداسب سا اهام ساصد  ٍ ،آيٌِ ساي
خَيص سا تاضاست حىوا صيملي وٌذ  ٍ ،دس ّوِ اتَاب تتثثيت ٍ تاًي ٍ تذتش گشايذ  ٍ ،اص تؼديل ٍ خفت تپشّيضد  ،تا ٍفَد
الثال ٍ دٍلت تساحت اٍ هتَاتش ضَد ٍ اهذاد خيش ٍ سؼادت تداًة اٍ هتصل گشدد.

