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محمد بهمن بيگى

كليد واژهها:
من با آنكه در خانوادهاى تركزبان به دنيا آمدهام عاشق بىقرار زبان فارسى
هستم .از اين حيث شباهت زيادى به مرحوم سلطان محمود غزنوى دارم.
آن مرحوم هم با آنكه در خانوادهاى تركزبان به دنيا آمده بود عاشق زباان
فارسى بود و دربار باشكوهش را پر كرده بود از شاعران فارسىگو.
پيش خودتان بماند و جايى درز نكند تاركزبانهااى آساياى مياناهو دور و
نزديك بالهاى بزرگى براى ايران و همسااياان اياران باودهاناد .آنهاا باا قاوم و
خويشهاى تاتار و مغولشان جاز قتاو و غاارو ساوغاو دياارى باراى ماردم
سرزمين ما نداشتهاند .ولى انصافاً فهميده يا نفهميده از عهده انجام ياك خادمت
عظيم فرهناى هم برآمدهاند :كمك به رواج زبان فارسى.
 .محمد بهمنبياى چند كتاب گويا و شيرين درباره عشاير و آداب و رسوم و رفتار آنان دارد كه اشهر
همه »ايو من بخاراى من« است و پس از آن »به اجاقت قسم« .مقالهاى از نوشتههاى او كه مقام
زبان فارسى را نزد عشاير نشان مىدهد درينجا به چاپ مىرسد و خوانندگان را به بازخوانى
كتابهاى او دعوو مىكنيم .نامواره دكتر افشارو ج 14و تهرانو 1381و صص .641-631
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من به همين دليو همه گناهان اين قوم و قبيله را مىبخشم و از شاما هام
مىخواهم كه آنها را ببخشيد .هر چه بردهاند و خوردهاند حاللشان باد.
اين جماعت جناجوو زبان صيقونيافته خودشاان را بار ماردم ماا تحمياو
نكردند .فرهناساتان زباان تركاى باه وجاود نياوردنادو فرماان اساتتما لغااو
پرطمطراق خودشان را صادر نفرمودند و با همه بتشكنىها و تتصباو دينى باه
اشاراو خلفاى بغداد براى ترويج زبان عربى ارج ننهادناد و اجاازه دادناد زباان
فارسى بر سر جاى خود بماند و رونق يابد.
زبان فارسى ماناد و روناق يافات و در بحراناىتارين زمانهاا در يكاى از
چهارراههاى طوفانزا و پر عبور و مرور جهان پابرجا ايستاد و وحدوو قوميت و
استقال فرهناى و متنوى ما را محكم و استوار نااه داشت.
مصر كهنسا تسليم زبان بياانه شد .مشرق مديترانه و شما آفريقا راهاى
جز اين نيافت .آسياى صغير اسير تركى عثمانى گشتو لايكن زباان فارساى دوام
آورد و پرچم ايران به دست از قلههاى فتح و ظفر فرود نيامد.
مثو اينكه امروز روز عفو و بخشايش است .حاال كه باه شاكرانه روناق و
رواج زبان فارسى سالطين و امراى تركزبان را بخشايديم حاق ايان اسات كاه
شاعران مدّاح دربارهايشان را ببخشيم.
وظيفه دشوارى به عهده گرفتهام .دفاع از ستمكاران و دفاع از كساانى كاه
ستمكاران را ستودهاند .هيچ وكيو مدافع عاقلى حاضار باه قباو چناين وكالات
مشكلى نمىشودو آن هم بىمزد و مواجب!
اگر اين شاعران دربارى تن به اين همه مذلت و اغراق نماىدادناد و مثاو
حضرو فردوسى به سراغ حماسه غرورآفرين ملى ماا ماىرفتناد و در هماه جاا
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ايرانىها را غالب و تورانىها را مغلوب نمىسااختند و ياا مانناد جنااب ساتدى
ملوك و سالطين را با اندرزهاى تلخ و تند نمىآزدرندو قارب و منزلات چنادانى
نمىيافتند و در آن اعصار نخستين كه زبان فارسى هنوز رواج و قوو نارفته بود
از ترويج و تقويت آن باز مىماندند.
شكى نيست كه ما فارسىگويان و فارساىدوساتان ماديون ايان دو گاروه
هستيم و بايد از همه متاصى كبيرشان چشام بووشايم .ولاى عاماو ساوم را هام
فراموش نكنيم :قدرو طبيتى خود زبان! زباان فارساى زباانى اسات جاادوگر و
افسونكار .زبانى است به نرمى حرير و سختى فوالد.
اى كاش من قسامتى از عمار تلار كارده خاود را باه شااگردى علمااى
زبانشناسى و ادباى وزن و قافيه گذرانده بودم .اگر چنين كارده باودم اماروز باا
جرأو بيشترى سخن مىگفتم.
من گمان مىكنم كه قسامت مهماى از راز بقااى زباان فارساى در او و
طبيتت خود اين زبان نهفته است .كلمااتش كوتااه و نارم و شايرين اسات .ايان
كلماو دعوايى با هم ندارند .به يكديار انس و الفات مىورزناد .باه راحتاى در
آغوش هم قرار مىگيرند .مىغلطندو مىلغزندو با هم بازى ماىكنناد و از بازيهااو
نرمشها و لغزشهاى خود آهناى مطبوع به وجود ماىآورناد و تكلّام را باه تارنّم
نزديك مىسازند.
من براى آنكه از قافلهها عقب نمانم با چند زبان خارجى آشنا شدهام .زبان
مذهبى و مادرى را نيز از ياد نمىبرم .من در هيچ از اين زبانها سازش و آميازش
كلماو و عباراو را با موسيقى به اندازه زبان فارسى نديده و نيافتهام.
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گفتم كه عاشق زبان فارسى هستم و بر عاشقهاو اگار هام مبالغاهاى كنناد
نمىتوان خرده گرفت.
كالم زيبا و موسيقى د انايزو بخصوص اگر باا انديشاهاى لطيار هماراه
باشد اعجاز مىكند و چه متجزهاى باالتر از متجازه پيار سامرقندو آناااه كاه باا
سرودن سرودى و نواختن چنگ و رُودى آب جيحون را فارو نشااند و از رياگ
درشت آموىو پرند و پرنيان بافت و امير سامانى را بىماوزه و دساتار باه ساوى
بخارا به راه انداخت.
من براى رفع خستاى شما و اثباو ادعاى خودم دو قطته شتر از دو شاعر
دربار غزنوى را مىآورم.
نخست از گوينده سيستان كمك مىگيرمو گوينادهاى كاه باه لطافات ناور
مهتاب و نسيم بهار سخن مىگويد:
دلم مهربان گشت با مهربانى
كشى دلكشىو خوشى لبىو خوشزبانى
ناارى چو در چشمو خرم بهارى
ناارى چو در گوشو خوش داستانى
چو با من سخن گويد و خوش بخندد
تو گويى بخندد همى گلستانى
زمانى از او صبر كردن نيارم
نمانم گر او را نبينم زمانى
سوس دست به دامن استاد طبيتت ناار دامغان مىشومو استاد طبيتت ناارِ
آهنگ آشنايى كه بار هنرهاى «ممنوعه» نقاشى و موسيقى را نيز بر دوش مىكشد:
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خيزيد و خز آريد كه هناام خزان است
باد خنك از جانب خوارزم وزان است
اين برگ رزان است كه در برگرزان است
گويى به مثو پيرهن رنارزان است
دهقان به تتجب سراناشت گزان است
كاندر چمن و باغ نه گو ماند و نه گلزار
به هر حا من عشقى افسانهاى به زبان فارسى داشتم و اين زباان فااخر و
فصيح را مايه فخر و استقال متنوى و فرهناى كشور مىپنداشتم.
من در طو مدو خدمتمو خدمتى كه نزدياك باه ساى ساا از عمارم را
دربرگرفت هيچگاه از پاى ننشستم و از ترويج شاتر و نثار فارساى بازنايساتادم.
چادرهاى سفيدم بسيارى از ساكنان چادرهاى سياه را غارق ساواد كارد .ماادرى
نمانند كه شتر متروف ايرج را از زبان فرزندش نشنود:
گويند مرا چو زاد مادر
پستان به دهن گرفتن آموخت
يك حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخت
در دبستانهاى عشاير اهميّت و حرمت درس فارسى بيش از هماه درساها
بود .شتر فارسى تاج سر درسها بود .من شتر نمىگفتم .كارم شترم بود.
براى ديدار مدارس عشايرى پيوسته در سافر باودم .باه مادارس كوچاك
عشايرى احترام مىگذاشتم .اينها متبدهاى مقدس من بودند .احترامشان كمتار از
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سالنهاى پرآوازه شهرها نباود .هنااام ديادار ايان متبادها بهتارين لباساهايم را
مىپوشيدم .پيراهنم را هر صبح عوض ماىكاردم و باه پااكيزگى سار و صاورتم
مىپرداختم .من به اين مقدماو اكتفا نمىكردم .در انديشه تلطير و تطهير روحم
نيز بودم و تا شترى از اشتار بوساتان ساتدى را نماىخوانادم پااى باه مدرساه
نمىنهادم .از ستدى و بوستانش بيش از دياران مدد مىگارفتم .گفتاههااى ايان
بزرگوار با اوضاع و احوا بچههاى عشاير سازگارتر و مناسبتر بود .گفتاههاايى
از قبيو:
مرا باشد از دردِ طفالن خبر
كه در طفلى از سر برفتم پدر
من آنگه سرِ تاجور داشتم
كه در سر در كنارِ پدر داشتم
در جايى نوشتهامو باز هم مىنويسم.
دانشسراى عشايرى در شهر شاعرپرور شيراز برپاا باود .ايان دانشسارا در
آغاز كار كمتر از صد نفر و در اواخر عمرش ساليانه بيش از هازار پسار و دختار
عشايرى را براى آموزگارى مىپرورد.
در يكى از سالنهاى وسيع دانشسرا سه تابلو نقاشى را در كنار هم آويخته
بودند .اسامى تابلوها باالى سر هر يك نوشته شده بود:
زبان فارسىو اقوام ايرانىو ملت ايرانى
تابلو او نشاندهنده زبان فارسى بود .رشتهاى بود سفيد و زيبا و بلند كاه
در زمينهاى سياه به شكو نقشه ايران مىدرخشيد.
تابلو دوم نمايانار اقوام گوناگون ايرانى بود .اين اقوام و قبايو به صاورو
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دانههاى درهم ريخته در فاصله بين خليج فارس و درياى مازندران و از هيرمند تا
ارس پراكنده بودند .بر هر دانهاى نام شهرى و دريارى و قوم و قبيلاهاى منقاوش
بود.
در تابلو سوم كه ملت ايران نام داشت همه اين دانههاى پراكناده و متفارق
دور يكديار جمع شده بودند.
سخناوى دانشسرا در هر فرصتى كه مىيافت كنار اين تابلوها مىايستاد و
خطاب به شاگردان با صداى گرم و رسا مىگفت:
اگر اين رشته سفيد و زيبا و بلند نبوود پيوند ديلم و بلاو و دشتساتان و
طبرستان ممكن نبود .اين رشته اتحاد و بقا را نااه داريامو زباان فارساى را ناااه
داريم .اين رشته زيبا و استوار را همچنان زيبا و استوار نااه داريمو ايان رشاته را
كه از جان تنيده و از د بافته است نااه داريم.
با كاروان حله برفتم ز سيستان
با حله تنيده ز د بافته ز جان
با حله بريشم تركيب او سخن
با حله ناارگر نقش او زبان
دانشسراى ايوو مانند خود ايو قدرو حركت داشت .هر سا دو سه بار با
همه شاگردانش به يكى از ايالو مىرفت .چادرهاى اقامتااه را در د صحرايىو
در دامن كوهى و يا كنار جنالى مىافراشت.
اردوى آموزشى بزرگى تشكيو مىيافت .دانشآموزان و آموزگاران منطقاه
نيز دعوو مىشدند و در مدتى كه هيچگاه كمتر از ده روز نبود به جمع شاگردان
دانشسرا مىپيوستند.
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اين اردوهاى آموزشى اردوهاى صلح و صفا بودند .در اين اردوهاا جاايى
براى خودنمايىها و زورآزمايىهاى قديم عشايرى وجود نداشت .قلم بر شمشير
پيشى گرفته بود .در اين اردوها تفنگ و فشنگ در آستانه محتارم كتااب سار بار
زمين مىسود.
در اين اردوها پيشرفت فارسى بچهها و مدرسههاا جاياااه واالى خاود را
داشت .فارسىخوانىو فارسىنويسى و فارسىگويى را به نمايش مىگذاشتند.
در اين مجامع كوهستانى و فرهناى هر كودكى صفحه سفيدى از مقاوا ياا
كاغذ به گردن مىآويخت يا بر سينه نصب مىكرد و بر آن با خط خاوش اساامى
بزرگان و شاعران و عناوين اشتارى را كه حفظ كرده بود مىنوشت و مىخواند.
در اين اردوها نيز سخناوى جمتيتو فرصتى مىيافتو بر كنار نقشههااى
ايران و آسيا مىايستاد و درباره مرزهاى كنونى ايران و مرزهاى ادبى ايران ساخن
مىگفت:
«شما امروزو در اين نقشههاى جغرافيايىو ايران را باه شاكو كشاورى كوچاك
مىبينيدو كشورى كه با چند خط مرزى محدود و محصور شده است.
اين خطوط مرزى با نوك سر نيزه دشمنان ترسايم شاده اسات .حكوماتهااى
جبّار شما و جنوب اين خطوط را پديد آوردهاند.
مرزهاى ايران فراتر از اينهاست .خيلى فراتر از اينهاسات .زباان فارساىو شاتر
فارسى و ادبياو فارسى مرزهاى واقتى ايران را مشاخص كارده اسات .جاوى
موليان و شط جيحون يكى از مرزهاى خاورى ماست».

بوى جوى موليان آيد همى
يادِ يارِ مهربان آيد همى
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آبِ حيجون با همه پهناورى
خنگِ ما را تا ميان آيد همى
مرزهاى ايران را قصيدهسراى شكى و شروان و ماوراى قفقاز هنااامى كاه
از ويرانههاى مدائن ديدن مىكرد مشخص كرده است:
هان اى د ِ عبروبين از ديده نظر كن هان
ايوانِ مدائن را آئينه عبرو دان
يك ره ز ره دجله منز به مدائن كن
وز ديدهو دوم دجله بر خاك مدائن را
چرا دور برومى از گويناده متاصارمان ساياوش كسارائى كماك ناياريم.
گويندهاى كه يكى از اسطورههاى كهن ما را با شتر آرش كمانايرش زناده كارده
است:
آرى آرى جان خود در تير كرد آرش
كار صدهاو صد هزاران تيغه شمشير كرد آرش
تير آرش را سوارانى كه مىراندند بر جيحون
به ديار نيمروزى از پى آن روز
نشسته بر تناور ساقگردويى فرود ديدند
و آنجا را از آن پس
مرز ايرانشهر و توران باز ناميدند
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آرىو كشور ما كشورى پهناورترى است .وطن ما وطن بزرگترى است .ما
بايد همه فارسىزبانان را هموطنان خود بدانيم .چاوناه ممكان اسات كاه ماردم
هراو و غزنه و سمرقند و خُجند و فرغانه و بدخشان را بياانه بدانيم و بخوانيم.
اين شهرها و والياو براى ما همان قدر گرامى و عزيزند كه شايراز و اصافهان و
تبريز و تهران.
آموزش عشاير با همّات گروهاى جاوان مشاتاق و غيرتمنادو در زوايااى
دورافتاده كشور سرگرم خدمت به زبان فارسى بود و اين زباان شايساته خادمت
بودو زبانى بود كه در كشورى مغلوب و مفتوح ملتى غالب و فاتح آفريده بود.
شتر فارسى راه دشوار و پر پيچ و خمى را در طاو بايش از هازار ساا
پيمود و به دوران متاصر رسيد .در اين دوران با طلوع نثرى زال و دالويز ياار و
مددكار تازهاى يافت .ظهور گويندگان و نويسندگان و مترجمان هنرمند اين امياد
و نويد را مىداد و مىدهد كه ادبياو فارسى پايدار است و ريشه در اعماق قرون
دارد.
ما بسيارى از آثار اين بزرگواران را با هفت كتابخاناه سايار كاه در اختياار
داشتيم به كوهستانها و بيابانها مىبرديم و انبوه كتابها و كتابچهها و مجالو را باه
ايالو مىرسانديم.
من پيوسته در اين آرزو بودم كه كاش به جاى اتومبيو هليكوپتر داشتم تاا
اين اوراق و دفاتر را زودتر و بيشتر بر سر نوجوانان عشاير فرو ريزم.
من و همكارانم عاشق زبان فارسى بوديم و در طريق تدريس اين زبان سر
از پا نمىشناختيم.
تدريس الفباى فارسى يكى از دشوارىهاى راه ما بود .راهى بود نااهموار.
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نوآموزان و شاگردان ما بجز شمارى كم به لهجاههااى محلّاى ماتكلم بودناد .باا
قشقايىهاى تركزبانو بويراحمدها و ممسنىهاى لُر زباان و عاربزبانهااى اياو
خمسه سر و كاار داشاتيم .در ساالهاى بتاد كُردهااى كردساتانو كرمانشااهان و
آ ربايجان غربى و بار ديار تركزبانهاى شاهسون و لُرهااى لرساتان و اياالم باه
ميدان آمدند .تركزبانهاى طواير كرمانو بلو هاى بلوچستان و باز عربزبانهاى
خوزستان هم به اين جمع اضافه شدند.
ما تالش مىكرديم و جان مىكنديم كه روش درستى براى آموزش الفبااى
فارسى بياموزيم و كليدى براى حوّ اين متماا پيادا كنايم .گروهاى از دوساتان و
همكاران فارسى ما كه دورهاى دانشسراى عالى را دياده بودناد از عهاده كماك
مؤثر برنيامدند.
من هر سا عدهاى از متلمان موفّق عشايرى را به دانشسرا ماىآوردم كاه
راهى را كه رفتهاند به شاگردان دانشسرا و خود من نشاان دهنادو ساود چنادانى
نمىبخشيد.
در يكى از سفرهايم به تهران با آقاى همايون صنتتىزاده كه مرد هماه فان
حريفى است مالقاو كردم و مشكلم را با او در ميان نهاادم و او گفات راه حاو
اين مسئله در دست متلمى است به نام عبّاس سيّاحى .او در اين كار تبحّر عجيبى
دارد.
آقاى سيّاحى را ديادم و در هماان سااعاو او درياافتم كاه چاه وجاود
گرانبهايى را ديدهام .ايشان را به شيراز آوردم .برنامههاى بتد از ظهار دانشسارا را
به مدو ده روز بر هم زدم .براى او كالس دسته جمتى فراهم كردم و خودم نياز
بدون يك لحظه تتطيو در ردير شاگردان نشستم.
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همه ما در همين مدو كوتاه روش صحيح تدريس الفباا را آماوختيم .مان
براى همه آموزگاران سابق كه اين روش را نياموخته بودند كالسهاى متتادد برپاا
كردم و در بسيارى از آنها تتليم آموزگاران را خود به عهده گرفتم.
از آن پس تدريس الفبا باه نوآماوزان عشاايرى از نوشايدن آب زال هام
آسانتر بود.
به زودى هزاران آموزگار عشايرى با همّت بلناد خاويش و باا اساتفاده از
روش تازه توفيق بزرگى به دست آوردند و به روشانى نشاان دادناد كاه خاط و
الفباى فارسى خط و الفباى دشوارى نيست.
كودكان خردسا عشايرى در مدتى كمتر از پنج ماه در كوهها و كتلهااو در
چادرها و بيغولهها توانستند با قد و قوارههاى رياز و كوچاك از عهاده نااارش
سختترين كلماو برآيند و با خط زيباى خود هر بينندهاى را مجذوب و مفتاون
سازند.
ماان و همكااارانم غاارق مساارو بااوديم و از فخاار و مباهاااو در پوساات
نمىگنجيديم كه ناگهان نغمه ناگوارى طنين انداخت و خبر تازهاى انتشار يافات.
خبر نبود .تير زهرآگينى بود كه داشت به سوى ما رها مىشد.
مركزنشينان دلسوز به فكر تغيير خط و الفباى فارسى افتاده بودند .مىگفتند
و مىنوشتند كاه دشاوارىهااى خاط و الفبااى فارساى ماانع بزرگاى در طرياق
سوادآموزى است .اين خط و اين الفبا را متهم مىكردند كه با تنوينهاو تشاديدهاو
با كثرو نقطههاو با حذف مصوتهاى كوتاه در ناارش و گاه با داشتن چند حارف
براى يك صدا اجازه نمىدهد كه ايرانىهاا باا ساواد شاوند .كام كاارى و گنااه
خودشان را به گردن الفباى بيچاره و بىگناه مىانداختند.
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عجيب و حيروانايز بود كه مجله متتبر و كمنظير »سخن« هام باه جماع
موافقان تغيير خط و انتخاب خط و الفباى التينى پيوسته بود.
اين بزرگواران بهتر از من و امثا من مىدانستند كه هايچياك از الفباهااى
زبانهاى زنده جهان خالى از اين گرفتارىها و اشكاالو نيست و بار سابيو مثاو
زبانهاى اناليسى و فرانسوى هم كه مطبوع طبتشان بود با خط التينى خود حتاى
بيش از فارسى دچار اين قبيو عيبهاا و نقاصهاسات و بسايارى از كلماتشاان
مكتوب و غير ملفوظ است.
سالهاى فستيوا بود .حا و هواى عمومى كشور گرايش ويژهاى به سوى
تجددخواهى و نوطلبى داشت .پيشواى كشور دچار بلندپروازى عجيبى شده بود.
انقالب سفيدش را برتر از همه انقالباو تاريخى و جهانى ماىشامرد .باا حازب
رستاخيزش به دموكراسىهاى غربى درس آزاديخواهى مىداد .بىپروا بود .با يك
فرمانو تاريخ هجرى را به تاريخ شاهنشاهى بد مىكارد .كاارى كاه زماماداران
بىدين شورورى با تاريخ ميالدى نكرده بودند.
زبان فارسى هم از اين تاخت و تازها در امان نبود .كلماو عربى راياج در
اين زبان را مىزدودند و به ياد نمىآوردند كه زباان فارساى تساليم زباان عرباى
نشده و كلماو اين زبان را به خدمت خود گرفته استو همان كارى كه زبانهااى
فرانسوى و اناليسى با زبان التينى كردهاند.
از وطنپرستى واقتى خبرى نبود .تظاهراو وطنپرستانه اوج گرفتاه باود.
گروهى از آريايىهاى خيلى اصيو به فكر فارساى پااك و ساره افتااده بودناد .از
شباهت رسمالخط فارسى باا عرباى خجالات ماىكشايدند و شاب و روز دنباا
كلماو باستانى و اوستايى مىگشتند .از استاد طوس گله داشتند كاه چارا كام و
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بيش در شاهنامه خود لغاو عربى بكار برده است.
استتما كلماو و عباراو فرناى آزاد بود .سبكهااى مشاكوك وناپيادار
مغرب با پسوندهاى «ايسم» به ميدان آمده بود .وقها و قريحهها را مىفريفتند و
منحرف مىكردند .خواب و خيالبافىو سياهانديشىو جادونااارى و روانكاويهااى
تيره و پيچيده بيداد مىكرد و شاعران خوب و نوپرداز جاى خود را باه جمتيات
كثير موجىها داده بودند .مطالبشان را عمودى مىنوشتند و درك متانى آنهاا را
به نسوهاى بتد حواله مىدادند .در كناار مترجماان زبردسات و دانشامندى كاه
ادبياو ايران را مديون خويش ساختهاند مترجمانى ظهور كرده بودند كه نه فقاط
يكى از دو زبان بلكه هر دو زبان را نمىدانستند.
در ميان چنين جو سياسىو وطنىو ادبى و فرهناى احتما قوى مىرفت كه
فرمان تغيير خط و الفباى فارسى صادر شود.
اضطراب من و همكاران حدّ و اندازه نداشت .در نظر ما خط فارسى لباس
برازنده شتر و نثر فارسى بود .ما خط و الفباى فارسى را خانه و كاشانه هزار ساله
ادبياو فارسى مىپنداشتيم .داشتيم خانه خراب مىشديم .خطر نزديك بود.
من نمىتوانستم آرام بايرم و بخصوص پس از راه حو مؤثرى كاه در امار
آموزش الفبا پيدا كرده بودم خاموشى را گناه مىدانستم .به راه افتادم .به ساراغت
استاندار فارس كه مرد جليوالقدرى بود رفتم .بارها مدارس عشايرى را ديده بود.
از ايشان خواهش كردم كه در نخستين ديدار زمامداران كشور از شيراز ساعتى را
به بازديد دانشسراى عشايرى اختصاص دهد .فرمود كه چارا خاودو را گرفتاار
زحمت و تشريفاو مىكنى .كارو را پيش از اين ديده و پسانديدهاناد .گفاتم در
پى نتيجهاى هستم كه به زحمتش مىارزد .اهو خود شيرينى نيستم .هدف ديارى
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دارم و جنجا و قشقرقى را كه درباره الفبا به راه انداخته بودند شرح دادم .قباو
كرد و قو داد كه اقدام كند.
اين گفتاو در يكى از روزهاى فروردين انجام گرفات .چناد روزى بايش
ناذشت كه آن مرد شرير احضارم كرد و محرمانه خبرم داد كاه در هفتاه ساوم
ارديبهشت زمامداران مملكمت به شيراز مىآيند و خوشبختانه ديدار دانشسرا هم
در برنامه ديدار گنجانيده شده است.
با شتاب به اداره بازگشتم و از راهنمايان تتليماتى كه نور چشامانم بودناد
خواستم كه براى سه روز قباو از موعاد دسات كام دويسات كاودك خردساا
عشايرى را باه دانشسارا بياورناد .تاركزباانو لُرزباان و عاربزباان باشاندو ناه
فارسىزبان .سن و سالشان در حدود شش و هفت باشدو نه بيشتر.
كودكان سر موقع به شيراز رسيدند و در چادرهايى كه در ميادان ورزشاى
افراشته شده بود جاى گرفتند .دو سه روز براى آمادگى و پاكيزگى كافى بود.
روز موعد فرا رسيد .حضراو وارد شدند .به استقبالشان رفتم .ساراپردهاى
باشكوه در صحن وسيع دانشسرا برپا بود .روبهروى ساراپرده چهاار تختاه ساياه
نصب شده بود .كودكان در گوشهاى از دانشسرا بر زيلوهاى خوش رناگ هلهلاه
مىكردند.
اجازه سخن خواستم و پس از خير مقدم به عرض رسااندم :غارض از آن
دعوو و مزاحمت نشان دادن اين نكته مهام اسات كاه الفبااى فارساى يكاى از
آسانترين الفباهاى موجود در زبانهاى زنده دنياست.
بيش از دويست كودك شش يا هفت ساله در اينجا افتخار حضاور دارناد.
عموماً از ميان طوايفى انتخاب شدهاند كه متكلم به زبانهاى تركىو لُارى و عرباى
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هستند .فقط شش ماه از آغاز تحصيالوشان مىگذرد .اولياى آنان بضاعت كاافى
براى استخدام متلم خصوصى ندارند .متلمان اين بچهها عالوه بر تدريس كالس
او چند كالس ديار را هم درس مىدهند .با تمام اين احوا همه آنان از عهاده
نوشتن سختترين كلماو قابو تلفظ برمىآيند .استدعا دارد امر فرمايند همراهان
مشكوترين كلماو را انتخاب و تلفظ كنند.
جمتيت بچهها براى رسيدن به پاى تخته سياهها بيتابى مىكردند .چهار نفر
از آنان زودتر از دياران رسيدند.
يكى از متلزمين ركابو نه از طريق بدخواهىو بلكه با تكيه به اطمينانى كاه
بكار ما داشت به صدا در آمد :كنستانتينوو!
بچهها با چهار كنستانتينوو زيبا صفحاو تخته سياه را آراستند .چهار كودك
ديار به صحنه آمدند.
نفر دوم گفت :سانفرانسيسكو!
بچهها كه دو نفرشان از دختران بودند و لبااس محلاى رناارناگ بار تان
داشتند با مهارو و تسلط كامو از عهده برآمدندو دندانههاى حاروف را باا دقات
رعايت نمودند و نقطههاى باال و پايين كلمه را به شكو لوزىهاى مانظم ترسايم
كردند.
تحسين حاضران جسارو كودكان را دو چندان كرد .حفظ نظم دشوار شد.
به زحمت چهار كودك ديار را به صحنه مسابقه آورديم.
پرسنده سوم از اروپا و آمريكا به آفريقا رفت و گفت :ماداكاساار! بچاههاا
به راحتى نوشتند و يكى از آنها فرياد كشيد :كلمههاى مشكوتر باوييد .خندن در
گرفت و يكى از حاضران باه ساراغ بااب اساتتفا رفات و گفات :اساتقامت و
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استقال ! همه را بى اشتباه نوشتند.
اين بازى و نمايش با مقدارى شتر و سرود و عملياو سريع جمع و تفريق
حساب نزديك به يك ساعت به طو انجامياد و نوباوگاان هوشامند و شاو و
شنگ عشايرى مايه سرافرازى آموزگاران پرهمت خود گشتند و به روشنى ثابات
كردند كه خط و الفباى فارسىو خط و الفباى آسانى است.
من و همكارانم مردم خوشخيالى بوديم و چنين پنداشتيم كه تادبير ماا و
هنرنمايى بچهها در جلوگيرى از تصميم احتمالى تغيير خط بىاثر نبود.

