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حمیدآرش آزاد ایرانی

گاف از کلمۀ «گوف»  gaffeانگلیسي گرفته شده یعني خیط كردن یا دسته گل را به آب دادن معنی میدهد .

گاف هاي حكیم فردوسي در شاهنامه قسمت 1و۲
خیال ميكنید شماها نوبرش را آوردهاید كه در روزگارتان ،آدمهایي كه حتي دیپلم هم ندارند ،در عرض پنج ـ شش
ماه تالشهاي صادقانه و شبانه روزي ،یك دفعه مدرك «دكترا» ميگیرند و بعدش به مقامهاي خیلي خیلي باال
ميرسند و...؟
خوشبختانه تاریخ چنان پرافتخاري داریم كه
در آن ،همه چیز پیدا ميشود .عین بازار
مكاره و بازار شام اسبق و سابق و بازار سیاه
و آزاد و غیرهي فعلي .مثالً جناب «ابوالقاسم
فردوسي طوسي» كه ظاهراً آن دیپلم كذایي
را هم نداشته و از جغرافي ،تاریخ ،حساب
و ...چیزي نميدانسته ،یك دفعه تبدیل به
«حكیم» ميشود ،سر از مركزهاي حكومتي
درميآورد و «شاهنامه» هم مينویسد.
اگر این گفتهي بنده را هم «نشر اكاذیب»،
«تشویش اذهان عمومي»« ،ریختن آب در
آسیاب خلیفهي عباسي»« ،جاسوسي به نفع
رژیم منحوس سلطان محمود غزنوي» و
چیزهایي از این قبیل حساب ميكنید و قصد
«ممنوعالقلم»« ،مهدور الدم» و غیره كردن بنده را دارید ،اجازه بدهید براي دفاع از خود ،مثالها و دالیل
محكمهپسندي را از كتاب وزین «شاهنامهي فردوسي ـ چاپ مسكو» تقدیم حضورتان بكنم .خوب ،پس بفرمایید:
«فردوسي» به اندازهاي در علم «جغرافیا» ،به قول معروف «از بیخ عرب» بوده كه در همان شاهنامه و در
صفحهي  ۰1مينویسد كه مادر «فریدون» پسرش را به كوه «البرز» در «هندوستان» برده است!
در كشوري كه به لطف مسؤوالن همیشه در سفر ،بچههاي چهارساله هم ميدانند كه «بوركینا فاسو» در كجا واقع
شده و «ونزوئال» چند تا ساندویچفروشي دارد و چه تعداد مهدكودك در «بوسني» هست ،چه طور یك نفر
«حكیم» ادعا ميكند كه البرز كوه در هندوستان است؟ فرض كنیم «محمود غزنوي» داراي یك «حكومت
منزوي» بوده و با خیلي از كشورها روابط دیپلماتیك نداشته است ،ولي الاقل مثل «بوش» بیشتر از  11بار به
هندوستان لشكر كشیده و همچنین براي برقراري روابط حسنه ،با «ري» ميخواست كه به آنجا سفر بكند ولي
بانویي كه بر آن منطقه حاكم بود دماغ او را سوزاند .فردوسي دست كم ميتوانست از شاه محمود یك سري
اطالعات محرمانه در مورد البرز و هندوستان بگیرد و جاي هر كدام را بداند!
این عنصر مشكوك و حكیمنما ،یكي ـ دو صفحهي بعد ،مذبوحانه تالش ميكند این عقیدهي انحرافي و توطئهآمیز را
تبلیغ بكند كه پرچم ایران در زمان «فریدون» ،از سه رنگ سرخ ،زرد و بنفش تشكیل یافته بود.
اگر عقیدهي اینجانب را بپرسید ،عرض ميكنم كه این جانب حكیم ،عامل نفوذي یك یا چند تا تیم رقیب بوده و
ميخواسته است دستاوردهاي ارزشمند و عملیات قهرمانانهي تیمهاي فوتبال ما را زیر سؤال ببرد ،ولي این توطئه
را چنان با زیركي انجام ميدهد كه كسي به خود او شك نكند و همه یقهي داور را بگیرند و دستهجمعي از «شیر
سماور» بحث بكنند و...
در صفحهي  ۰3همین شاهنامهي چاپ مسكو آمده است كه فریدون بعد از به قتل رسیدن پدرش و آوارگي خودش
و مادرش ،صاحب دو برادر شد .واقعا ً خانم «فرانك» ـ مادر فریدون ـ خیلي شانس آورده بود كه در آن زمان
قانون «از كجا آوردهاي» تصویب نشده بود .وگرنه ،با رعایت شؤونات و اصول و غیره ،یقه اش را ميگرفتند و
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او را به مراكز ذيصالح ميكشاندند و در مورد آن دو پسر ،تحقیق و تفحص كافي ميكردند كه ببینند در حالي
شوهر ندارد ،چه طور صاحب دو بچه شده است؟ بدبختانه در آن زمان ،سازمان بازرسي و سایر سازمانها و
نهادهاي ضروري هم دایر نشده بودند .فكر ميكنم اگر بودند ،به مادر فریدون بیشتر سخت ميگرفتند ،زیرا كه او
هم در نوع خود یك «دانه درشت» بود كه دو پسر «باد آورده» داشت!
اي كاش خالفكاريهاي فردوسي تنها در این قبیل موارد خالصه ميشد .ولي معلوم نیست چه روابط مشكوكي با
نیروهاي بیگانهي اشغالكننده ي عراق داشته كه ،جغرافیاي این كشور دوست و برادر ـ دشمن بعثي صهیونیستي
سابق ـ را هم ميخواهد به سود استكبار جهاني تغییر بدهد و به قرارداد  1715الجزایر خدشه وارد نماید .او در
ادامهي نشر اكاذیب خود ادعا ميكند كه «اروندرود» در اصل نام رودخانهي «دجله» است و شهر «بغداد» نیز
در زمان فریدون وجود داشته است( .صفحهي )۰5
حال باید از این عنصر حكیم نما پرسید كه مگر اروندرود در حق او چه بدي كرده كه ميخواهد آن را به مركز
بغداد منتقل بكند و یقهاش را به دست اشغالگران امریكایي و انگلیسي و تروریستهاي القاعده بدهد؟
در صفحهي  ۰5ميخوانیم كه فریدون و سپاهیانش كه ميخواهند به ایران بیایند .از دجله رد ميشوند و به
بیتالمقدس ميآیند كه خودشان را به ایران برسانند!
بيچاره فریدون ،عوض این كه با یكي از این تورهاي مسافري بیاید كه راه را میانبر ميزنند كه یك وعده شام
كمتر به مسافر بدهند و یك شب كمتر در هتل اقامت بكنند ،آمده و اختیارش را داده دست فردوسي كه از قرار
معلوم دست چپ و راست خودش را هم درست تشخیص نميداده است .تازه ،حضرت آقا را «حكیم» ميدانند ،در
حالي كه هر بچه دبستاني هم مي داند كه از دجله تا ایران چندان راهي نیست و هیچ لزومي ندارد كه فریدون یتیم
بدبختي و غریبه ،لقمه را سه بار دور سر و گردنش بچرخاند و توي دهانش بگذارد .آدم ،دلش به حال این پان
ایرانیستها ميسوزد كه ازبس میوه ندیدهاند ،به «سنجد» «قاقا» ميگویند و این آدم را «حكیم» ميدانند!
بعضي جاسوسها هستند كه «دوجانبه» نامیده ميشوند و به هر دو طرف دعوا «اطالعات» ميدهند .ظاهراً در
دعواي میان فریدون و «ضحاك» هم ،جناب حكیم فردوسي دو دوزهبازي كرده ،ولي مانند این داللهاي «آژانس
مسكن» یا «بنگاه معامالت ملكي» و یا «اطالعات امالك» به هر دو طرف آدرس غلط داده است .چون در
صفحهي  ۰3هم ميخوانیم كه ضحاك براي پیدا كردن فریدون و كشتن او ،عازم هندوستان ميشود .سواد جناب
فردوسي را عشق است كه!...
ظاهراً جناب فردوسي در حساب هم به اندازهاي ضعیف است كه تفاوت بین عددهاي «یك» و «هفت» را هم
درست تشخیص نميدهد .مثالً در زمان ضحاك و فریدون كه هنوز كرهي زمین تقسیم نشده بود و همه جا به
«ایران» تعلق داشت ،از «هفت كشور» صحبت ميكند!
با همهي ادعاهاي گنده گندهاي كه در مورد پیشرفت دانش و فرهنگ در آن روزگار ميكنیم ،جناب فردوسي اصالً
نميدانسته كه «دماوند» یك از قلههاي رشتهكوه البرز است .تازه ،فریدون ،ضحاك را در كدام غار دماوند زنداني
كرده است؟ چرا نام آن غار معروف را نميآورد؟
حكیم در نقل جریان تقسیم جهان توسط فریدون بین سه پسر او ،در صفحهي  36ميفرماید كه «روم» و «خاور»
به «سلم» رسید .دیدید این آدم دست چپ و راست خودش را هم بلد نیست و حتي چهار جهت اصلي را هم
نمي داند؟ اگر مركز جهان در آن روزگار ایران بوده ـ كه به قول خود فردوسي ،بوده ـ آن وقت باید «روم» در
«غرب» و یا «باختر» بوده باشد و اصوالً «خاور» در اینجا معني ندارد .مگر این كه بخواهیم نتیجه بگیریم كه
فردوسي هم ،مانند جغرافيدانان انگلیسي در بعد از جنگ دوم جهاني ،از قصد این مرزها را غلط ميآورد كه فردا
دولتهاي حاكم و ملتها به جان هم بیفتند!
در صفحهي  51ميخوانیم كه «تور» و «سلم» همراه لشكریانشان به دیدار هم شتافتند و در یك جا جمع شدند.
پیشتر هم در همین كتاب خواندهایم كه «تور» در «چین و توران» و «سلم» در «روم و خاور» بودند و «ایران»
در وسط این دو قرار داشت .حاال از جناب فردوسي خواهش ميكنیم به این سئوال ساده جواب بدهد كه این دو نفر
با آن همه لشكر ،چه طور از ایران رد شدند و به دیدن هم رفتند كه فریدون و «ایرج» متوجه نشدند؟ نكند هوش و
سواد این شاهان افسانهاي كه این همه به وجود افسانهايشان افتخار ميكنیم ،درست به اندازهي هوش و سواد خود
فردوسي بوده است؟ اطمینان دارم كه اگر این سؤال را از خود فردوسي بكنیم ،جناب حكیم با زیركي توجیه خواهد
كرد و خواهد گفت كه در آن روز برق در ایران قطع شده بود و رادار كار نميكرد و در نتیجه ،ایرانيها متوجه
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نشدهاند .شاید هم همهي كمكاريها و بيعرضگيهاي فریدون و ایرج را به گردن حكومت قبلي ،یعني رژیم
منحوس ضحاك بیندازد و یقهي خودش را كنار بكشد!
اگر صفحههاي  51و  5۲را با دقت كافي بخوانیم ،متوجه ميشویم كه این «سلم» بوده كه از دست فریدون و ایرج
عصباني بوده ،ولي با كمال تعجب ،ميبینیم كه «تور» ایرج را ميكشد .نكند آن روز عینك فردوسي گم شده بود و
سلم را تور ميدید؟ اصالً همهي پروفسورها كمحافظه هستند و اشتباه ميكنند .درست است .بیایید همین را بگوییم
و فردوسي را تبرئه بكنیم ،وگرنه گند بيسوادي و كمهوشي حكیم بزرگ درميآید و آن همه افتخارات ملي متكي به
یك تعداد افسانهي پر از غلط را از دست ميدهیم!
جالب است .در صفحهي  55نوشته است كه فریدون به نوهاش منوچهر ـ پسر ایرج ـ چیزهاي ارزشمندي از قبیل:
«اسب تازي»« ،خنجر كابلي»« ،شمشیر هندي»« ،جوشن رومي»« ،سپر چیني» و ...ميدهد!
ایولال جناب حكیم ،واقعا ً دست مریزاد! ما را ببین كه هر سال چندین و چند تا مراسم بزرگداشت ،نكوداشت ،تجلیل
و غیره برایت برگزار ميكنیم و به حضرت عالي درود ميفرستیم كه عجم را زنده كردي ،شاخ غول را شكستي،
ملت را از نابودي كامل نجات دادي و!...
مرد حسابي! ما كه اآلن چیزي نداریم ،الاقل خودمان را گول ميزدیم كه در زمانهاي گذشته همه چیز داشتیم و
غربيهاي استعمارگر آمدند و دار ندار ما را به غارت بردند .الف و چاخان ميكردیم و به جهانیان ميگفتیم كه
ایرانيهاي باستان ،اتم را ميشكافتند ،هواپیما و هليكوپتر داشتند ،ضددریایي هستهاي ميساختند و !...حاال تو همه
چیز را لو ميدهي و ميگویي كه ما هم مثل زندهیاد مالنصرالدین ،در روزگار جواني هم چنان تحفهي مهمي
نبودیم و حتي شاهان افتخارآفرین ما هم ،همه چیزشان را از شرق و غرب وارد ميكردند؟! این جوري با آبروي
یك ملت گذشتهگرا بازي ميكنند؟! جداً كه!...
از حق نگذریم ،درست است كه فردوسي غرب و شرق را درست نميتواند از هم تشخیص بدهد و روم به آن
بزرگي را به «خاور» منتقل ميكند ،اما الحق واالنصاف ،افكار ضدغربي خیلي خوبي دارد .مثالً در صفحه ي
 55سلم و تور ميخواهند هدیههاي گرانقیمتي به فریدون تقدیم بكنند ،اما معلوم نیست به چه دلیل ،این هدیهها را
از «گنج خاور» یا همان غرب سابق و در واقع از خزانهي روميهاي بدبخت ميدهند!
در صفحهي  57ميبینیم كه جناب حكیم به دلیل فرهیختگي و اطالعات جغرافیایي فراوان ،باز هم یك «گاف»
حسابي ميدهد .در اینجا ،سپاهیان سلم و تور ميخواهند به ایران حمله بكنند .اصوالً باید سلم از غرب و تور از
طرف شرق هجوم بیاورند .اگر هم بخواهند با هم باشند ،یكي از ارتشها مجبور است از خاك ایران عبور بكند و
به سرزمین آن یكي برسد .ولي در اثر معجزههاي حكیم ،یك باره ميبینیم كه هر دو از یك جهت و به طور متحد
به خاك ایران سرازیر شدهاند .واقعا ً اگر فردوسي با این همه معلومات و اطالعات در زمان ما در ایران بود ،به
طور مادامالعمر «وزیر امور خارجه» ميشد .آن وقت ـ مثالً ـ براي رفتن به تاجیكستان ،از كشور دوست و برادر
«ونزوئال» رد ميشد و به دلیل نزدیكي مسیر ،همهي راه را هم پیاده ميرفت!
جناب فردوسي ادعا ميكند كه جنگ بین سپاهیان «منوچهر» از یك طرف و سلم و تور از طرف دیگر ،در
«هامون» اتفاق ميافتد .طبق نقشههاي جغرافیایي امروزه ،جنگ باید در بخش مركزي ایران اتفاق افتاده باشد،
زیرا كه توران ـ سرزمین تركها و آن سوي رودخانهي جیحون ـ در شمال شرق ایران و روم در سمت شمال
غربي است و به دریاي خزر یا خلیج فارس نزدیك نیستند .در واقع ،در مطالعهي صفحات بعد ميبینیم كه جنگ
میان ایران و توران در «ري» اتفاق ميافتد .اما در بخشهاي پایاني همین جنگ ميبینیم كه سلم ميخواهد به یك
«دژ» در داخل دریا فرار بكند و دریا هم از «هامون» دور نیست .نكند این آدم به یك جاي خشك در وسط
«جاجرود» فرار كرده و فردوسي آن را «دریا» دیده است! چون در نزدیكيهاي ري هیچ دریایي وجود ندارد.
«سام«» در «زابلستان» است .همسرش یك پسرس سفیدمو برایش ميزاید .پهلوان سام كه از این بچه ـ «زال» ـ
خوشش نميآید ،ميخواهد او را به جایي بیندازد كه جانورها و الشخورها بخورند .او بچه را برميدارد و در
نزدیكي «البرز» مياندازد .این هم از عقل و شعور پهلوان ما!
یكي نیست به این «سام» بگوید كه حتي بيسوادترین و كمشعورترین آدمها هم اگر بخواهند از شر بچهشان راحت
بشوند ،او را ميبرند و دو ـ سه كوچه آن طرفتر ،كنار دیوار ميگذارند و در ميروند .كدام عاقلي فاصلهي
زابلستان تا دامنههاي البرز را با اسب ميپیماید كه یك نوزاد شیرخواره را دور بیندازد؟ اگر هم هدف او «كوه»
بوده ،مگر در آن نزدیكيها كوهي وجود نداشته است؟
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ما را ببین كه  6۳سال است سینهمان را جلو ميدهیم و با تفاخر تمام ميگوییم كه در زمانهاي قدیم ،ایران خیلي
بزرگ بود و افغانستان و «كابل» هم بخشي از كشور ما بود .چه ميدانستیم كه فردوسي «تجزیهطلب» در
صفحهي  13دست به افشاگري خواهد زد و ما را پیش ملتهاي منطقه سكهي یك پول خواهد كرد و دماغ پرباد ما
را خواهد سوزاند؟ برداشته و نوشته است كه «كابل» در آن زمان براي خودش كشوري بوده و شاهش هم
«مهراب» نام داشته است! این هم از چاخانهاي افتخارآمیز ما كه فردوسي مشتمان را باز كرد!
اگر بنده بخواهم یك روز خالهجان  15ساله و هشتاد بار شوهر عقد دایمي و عقد موقت كردهام را شوهر بدهم،
حتما ً از فردوسي خواهم خواست كه برایش تبلیغ بكند .آقا برميدارد و در مورد هر دختري مينویسد كه او «در
پس پرده» بود .اما با خواندن بقیهي قسمتهاي شاهنامه ،ميبینیم كه پاالن همهي این دخترها كج بوده و مردهاي
نامحرم ،از وضعیت تك تك اعضاي بدن آنان خبردار بودند .اگر هم باور نميكنید صفحهي  15را بخوانید و ببینید
افراد ارتش زابلستان و پهلوانهاي دور و به زال ،چه گونه تن و بدن خانم «رودابه» را یكي یكي تعریف ميكنند.
آن هم دختري كه به قول فردوسي «پس پرده» بود .فردوسي چه تعریفهایي از نجابت این دخترها ميكند ،ولي
در پایان معلوم ميشود كه حكیم هم مثل داللهاي «آژانس مسكن» و «نمایشگاه اتومبیل» تعریفهاي الكي
ميكرده و سر پهلوانهاي ما را شیره ميمالیده كه آنها را خام بكند و دخترهاي ترشیدهي شاهها را به آنها بیندازد.
كم مانده بود جناب فردوسي به زال بگوید كه این رودابه قبالً مال یك آقاي دكتر بوده كه!...
در صفحهي  33ميخوانیم كه «مهراب» در «كابل» به «تازیان» حكومت ميكرد! عجب!؟ مثل این كه باید
ریشهي «القاعده» و جاي «بنالدن» را از فردوسي پرسید .چون او از وجود تازیان در كابل ،آن هم در چندین
هزار سال پیش صحبت ميكند .جداً كه این فردوسي عالوه بر جغرافیا ،در رشتههاي نژادشناسي و مردمشناسي هم
یك استاد خیلي باسواد است .فقط جاي دانشگاه آزاد در زمان قدیم خالي بوده كه او را استاد بكند!
در همان صفحه ،زال ادعا ميكند« :مرا برده سیمرغ بر كوههند»! در زمان ما ،پدیدهي «فرار مغزها» را فراوان
ميبینیم .ولي انگار در ایران باستان مسألهاي به نام «فرار كوهها» هم وجود داشته .چون یك دفعه ميبینیم كه
البرز ـ جاي زندگي سیمرغ ـ از هندوستان سردرميآورد! اي جان به قربان هوش و سواد و حواس جمع حكیم
ابوالقاسم فردوسي طوسي!
در صفحهي  71ادعا ميشود كه سام به «مازندران» لشكركشي كرد كه با «گرگساران» بجنگد ،در همین حال
«منوچهر» ـ شاه ایران ـ در «آمل» و «ساري» است .ولي همین آدم در همان جا به سام ميگوید كه چون من
نميتوانم به مازندران سركشي بكنم ،بهتر است تو شاه مازندران باشي .حاال معلوم نیست بيسوادي از منوچهر
بوده یا خود فردوسي كه نميدانستند آمل و ساري از شهرهاي مازندران است .ولي این وسط تكلیف بندهي اهل
مطالعه و شاهنامهخوان روشن نیست كه كدام یك از اینها را متهم به بيسوادي بكنم ،چون در هر حال شیفتههاي
تیفوسي ایران باستان بنده را متهم به انكار آن همه عظمت و شكوه خواهند كرد!
اوج سواد و استادي جناب فردوسي و تبحر ایشان در تاریخ و فرهنگ ایران باستان را در صفحهي  1۳7ميبینیم
كه ميخواهد براي انتخاب نام «رستم» توسط رودابه یك دلیل علمي (!) بیاورد .در فرهنگ واژهها «رُستا» و
«رُست» به معني «استخوان» و «تهم» به مفهوم «درشت» است .نام «رستم» در اصل «رستهم» و به معناي
«درشت استخوان» درست است .ولي حكیم توسي ميفرماید كه چون به دلیل درشتي هیكل رستم ،رودابه در زمان
بارداري و زاییدن عذابهاي زیادي كشیده ،بعد از به دنیا آمدن بچه ،ميگوید «رستم» ـ یعني رها شدم ـ و به
همین دلیل نام بچه را «رستم» ميگذارند .البد عیب از گوشهاي زال بوده كه « َرستم» را «رُستم» شنیده و یا
مأمور ادارهي ثبت احوال سواد نداشته است!
از قرار معلوم سلطان محمود غزنوي آن قدر به فردوسي پول ميداده و آن اندازه در بخشیدن «درم» به او
زیادهروي ميكرده كه فردوسي تنها به این واحد پول عادت كرده و واحد پول همهي كشورهاي جهان در همهي
زمانها را «درم» ميدانسته است .حكیم نامدار در صفحه  1۳7واحد پول زمان رستم را درم معرفي ميكند و در
جاهاي دیگر شاهنامه هم ميخوانیم كه در روم ،توران ،هندوستان ،مازندران و جاهاي دیگر هم مردم درم خرج
ميكردند .در همه جاي شاهنامهي به آن بزرگي ،فقط در دو ـ سه جا نام «دینار» ـ كه گویا این یكي هم واحد پولي
در ایران باستان بوده است! ـ ميآید .شاهد دلیل كملطفي فردوسي به دینار این بوده كه شاه غزنوي به او قول داده
بود براي هر بیت یك دینار بدهد ،ولي چون بعد به او «درهم» داده ،حكیم هم از دینار و شاه غزنوي قهر قهر تا
روز قیامت كرده است!
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طوري كه فردوسي ميگوید ،گویا هیكل رستم در لحظهي به دنیا آمدن ،خیلي درشتتر از هیكل هركول ،سامسون،
حسین رضازاده (قهرمان وزنهبرداري فوق سنگین) و ...بوده است .آدم واقعا ً تعجب ميكند .مردمان سیستان و
افغانستان ،بیشتر از  7۳درصدشان آدمهایي الغراندام و تقریبا ً ریزنقش هستند و كمتر امكان دارد یك نفر از اهالي
این مناطق بیشتر از  15كیلو وزن داشته باشد .آن وقت پدر رستم اهل سیستان و مادرش از اهالي كابل است .چه
طور امكان دارد در آن محیط ،چنین كودك هیكلداري به دنیا بیاید و بعدها جهان پهلوان بشود؟ دیدید این فردوسي
ماها را «ببو» گیر آورده است؟!
در همان صفحات ميخوانیم كه در لشكر زال و رستم ،هزاران فیل نگاه ميداشتند .این فرمایش فردوسي دیگر از
دروغ شاخدار و شعارهاي انتخاباتي كاندیداهاي ما و آمارهاي الكي مسؤوالن محترم هم گندهتر است!
فیل حیواني است كه همیشه به آب زیاد احتیاج دارد .حساب كرده و گفتهاند كه هر فیل براي شستن خود ،در
شبانهروز به بیشتر از  1۲مترمكعب آب نیاز دارد و بدون آب كافي ،اصالً نميتواند زنده بماند .آن وقت در یك
منطقه ي خشك و كویري مانند سیستان ،آب مورد نیاز هزاران فیل را زال از كجا ميآورد؟ مگر این كه بگوییم به
طور پنهاني و بدون گرفتن مجوز از وزارت نیروي رژیم پوسیدهي منوچهر شاه ،جناب زال «چاه عمیق» كنده
بود و آب استخراج ميكرد .البته مسأله را باید از رودابه خانم پرسید ،چون دیگران نميتوانند از راز چاه عمیق
كندن و آب بیرون آوردن زال باخبر باشند.
طبق مندرجات صفحه  11۲منوچهر ادعا ميكند كه حضرت «موسي» در «خاور زمین» زاده شده است .در
صفحات پیشین هم خواندهایم كه در شاهنامه منظور از «خاور» همان «روم» است .یعني منوچهر ـ شاید هم
فردوسي ـ موسي را هم اهل «روم» ميدانند .در ضمن ،در همان صفحه منوچهر به پسرش ـ «نوذر» ـ سفارش
ميكند كه به دین موسي بگرود و او هم قبول ميكند .با این حساب ،ایرانیان باستان ميبایستي «یهودي» ميشدند،
ولي معلوم نیست چرا اصالً خود فردوسي نگفته كه دین حضرت موسي ،همان آیین یهود است .یعني سواد
فردوسي در مورد آشنایي با دینها هم ...بعله؟!
قبالً در داستان مربوط به فریدون و پسرانش خواندهایم كه فریدون سه پسر به نامهاي سلم ،تور و ایرج داشت.
ایرج را سلم و تور كشتند و خود آنها هم به دست منوچهر كشته شدند .بعد از كشته شدن ایرج هم ،چون او پسر
نداشت ،نوهي دخترياش ـ منوچهر ـ را شاه كردند .حاال در صفحهي  1۰5یك دفعه یك نفر به نام «قباد» پیدا شده
كه هم خودش ،هم زال و رستم و هم فردوسي ميگویند كه او از نسل فریدون است .الاقل نميآیند یك آگهي
«حصر وراثت» بدهند كه این آدم بیاید و با دلیل و مدرك ثابت بكند كه تبارش به فریدون ميرسد .ما كه با
مطالعه ي دقیق شاهنامه ،هیچ نسبتي میان او و فریدون پیدا نكردیم .مگر این كه بگوییم در این میان فردوسي و او
ساخت و پاخت كردهاند و فردوسي ،مثل بعضي مأمورهاي ثبت احوال زمان رضاخان ،یك چیزي گرفته و
شناسنامه صادر كرده است.
مثل این كه سواد و هوش و حواس قبادشاه هم بیشتر از فردوسي نیست .او كه در «البرز» است ،ادعا ميكند كه
دو تا باز سفید از «ایران» برایش تاج آوردهاند .راستي ،این «ایران» آقاي فردوسي كجا است كه البرز ،سیستان،
مازندران و غیره جزو آن نیستند؟
بنده یك روستایي نیمه خل ميشناختم كه به غیر از دهكدهي خودشان ،به همه جاي دیگر «خارجه» ميگفت .نكند
جناب فردوسي هم ایران را فقط «توس» ميداند و بس؟!
آي آقا! لطفا ً یك عدد متر یا یك واحد طول دیگر به این فردوسي بدهید كه بتواند فاصلهها را اندازه بگیرد و این
همه سوتي ندهد .این آقا در  13۰مينویسد كه یك سوار در فاصلهي نیم روز از اسطخر پارس به زابل آمد .در
این صفحه ،جناب فردوسي ركورد سرعت «شوماخر» ،اتومبیل «فراري» و آنهاي دیگر را ميشكند ،بدون این
كه خودش متوجه باشد!
بعد و در صفحهي  155فاصله یك نقطه از مازندران با یك نقطهي دیگر در همان استان را  3۳۳فرسنگ ـ یعني
دو هزار و  5۳۳كیلومتر ـ و پهناي یك رودخانه را دو فرسنگ ـ  1۲كیلومتر ـ حساب كرده است! فقط خواهش
ميكنم نگویید «اینجاي باباي دروغگو»!
در  161در مورد یكي از سفرهاي «كاووس» شاه ميگوید« :از ایران بشد تا به توران و چین» یعني شاه ایران با
عدهي زیادي لشكر ،به توران و چین رفته ،ولي حتي روح شاه و مردم توران نیز خبردار نشدهاند! ختم
تشکر از وبالگ نخود هر آش
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