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 ریخ و سلیقه های نا معدود ماأد تدامن محدو
 

د و ری حاگجنجال دی جرح و قتل، بر سر میراث، یبغرنج و پیچیده )دعو مسألۀیک  گبزر ر در بین یک خانوادۀگا

ان گری بزرگیا توسط وساطت و میانجی قضا و محکمه(موضوع از طریق رسمی و قانونی ) تلخ و.....( ُرخ بدهد،

مورد یا موارد کودکان و اطفال درین  ،گردد میحل یری و گخانواده یا قوم و خویش و دوستان دور و نزدیک پی

 ،این امر تحلیلباشند و نه هم فهم و دانش و درک و  نه دارای حق و صالحیت مداخله می اول و کودکستان نوفص

یر یا گشآت مثالً زن در فضای قهر و عصبانیت، ری احساسی و عاطفی پیش بیایدگکوچکِ دی مسالۀر یک گکن ایو ل

دانی خالی را طرف زن خود پرتاب کند و یا ُتفا طرف شوهر خود پرتاب کند و یا شوهر ُکاله قره قلی قاق و یر رگفک

 به ُحکم احساس و عاطفۀ بدل کنند آنوقت این کودک صنف اول یا کودکستانیا دشنام و کلمات موهون بین خود رد و 

یدن ها و چیغ کشیدن های کودکانه و معصومانۀ خود مانع خویش با جرئت تام به خود اجازه میدهد که با فریاد کش

اه هیچ کس حق ندارد که این کودک را مورد اعتراض و مالمت قرار گآن ردد،گادامۀ دعوا و جنجال والدین خود 

ف این خانوادۀ شری و کودکستان( صنف اولشاگرد چند ناپذیر )هریی بدهد. بنا بر این بنده هم منحیث یک عضو جدا

و موصوف و مسمی به ردان و مسروق و محصور و مسحور و مفتون و ُمفلس و ثروتمند گو مظلوم و سرو داغدار 

ناشی از دعوای برادران و خواهران  ۀکانه ام را از صدا های آزار دهندهای کود وشگ، حق دارم که یک قاموس مکمل

ریخ أهم تریخی )آنأسر مسائل ت و جنجال بر یاحساس کنم و فریاد بکشم که دعو تخریش کنندهین و گترم را سنگبزر

باز خواهند   ما و خانوادۀ ما را از انجام کارها و خدمات مهمتر، خانوادۀ ما و حتی کوچکتر از ما(هم قد و قوارۀ 

 داشت و وقت و انرژی و حوصله و ِصلۀ ما را به هدر خواهد برد.

قابل احترام که همه ) گادران و خواهران بزران علم و دانش و برگبا معذرت خواهی بسیار از محضر استادان و بزر

و واقع شدۀ حاد شاید از صالحیت و  گجسارتاً عرض شود که تشبث و مداخله در امور بزر باشند( این حقیر می

اً باید یر نه اینکه حق خود می دانم بلکه فطرتگیر و کفگدانش بنده بلند تر باشد ولی عکس العمل در برابر پرتاب آتش

 .د(با هر نوع ادبیاِت که باشردد )گاعث فریاد کشیدن های کودکانه ام ب

مثابۀ یک زنجیر دو صد کیلو ه دیت ملی ما بوریخی در دامن هستی و موجأعرض شود که صحنه های ایجاد شدۀ ت

قیل و ثین و ضخیم و گر فقط یک حلقۀ این زنجیر طوالنی و سنگا فته شود دو صد ساله می نماید،گمتری یا بهتر 

، کنده و ُبریده شود آنوقت حضور هیزالبراتواِر تحلیل و تج همچنین طالئی و چوبی و خاکی و خاکستری و ...... در

با  (حرف اول نام زیبای )افغانستان  ردید.گغیر مفید محسوب خواهد   ر در البراتوار تحلیل،گوار تحلیلگبرادران بزر

رست مثل سرنوشت دشود ) ونه ختم میگود و با " ن " خمیده و غریق ش قامت راست و راستین " ا " شروع می

اید دهد بلکه حلقه حلقۀ این زنجیر بی مما را با حقیقت تام آشتی ن ریخی(أتحلیل مقطعی )از نظر ت ءً بنا  اشک بارانش(
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در تحلیلخانه مثل معاش بدون یرد در غیر آن حضور گو عالمانه قرار بمورد مطالعه و تحلیل منصفانه و بی غرضانه 

 ردید.گکار و یا کار بدون معاش محسوب خواهد 

ریخی باید در یک ظرف معین و مشخص صورت تأی ا و تلقی های ما از رویداد هاه رم اینست که برداشتگعرض دی

در یک  هم وئی ها و تناقض کاری ها مواجه خواهیم شد که البته فعالً گیرد در غیر آن دچار فلسفۀ تسلسل تناقض گب

واندن خباشیم منتهی بر سر سیاه یا سفید یا زرد یا سرخ  ظرف معین مصروف مجادله و مناقشۀ فکری و تئوریک می

 بسیار نه منطق و استدالل هر دو طرف )طرفدار و مخالف کودتای سفید( ور رسیم، میاین ظرف باهم به توافق ن

عمال ونه ادبیات و استگرچه فاقد این گباشد، رقص قلِم این حقیر  ت پرانی های زیبا عجین میقوی و با ادبیات و لغ

 .تی معصومانه نیز بی بهره نمیباشداز پیام کودکانه و دلسوزانه و ح باشد ولی ت زیبا و ِخرامان میالغ

ونه ممکن است که هم منطق هر دو طرف قوی باشد و هم نزاع فکری همچنان گشاید جالب باشد پرسیده شود که چ

کوچک شده ام  جواب این سؤال را زمانی خواهم داد که مطمئن شوم که یا آنقدر  شدنی؟ی تسلیم نگُغرش پلن در حال

 شوم که فرزند و گاید و یا آنقدر بزری نمماستفراقم تولید کراهت و نفرت ن ادرار و مدفوع و  که مثل یک نوزاد،

 را نثارم کنند. وش و قلب خویشگداماد و عروس و نواسه ام 

 ض آخر خاضعانه ام اینست که:عر

فتند که فالن شخص گ ونه رائج بود و میگدر اواسط دهۀ نود میالدی در بین هموطنان نازنین ما یک اصطالح طنز 

حال  .نی در ظرف چند دقیقه ُبریده شد(با ارۀ لند گکه البته این ویلدینشده ) گمثل ...... بر چوکی قدرت ویلدین

ر یغیبه تحرک و ت ریروز و پیش پریروز چسپیده اند،به افکار پ ه مااگادران دانشمند و آخی معاف بعضی از برتاسگ

 معنی اش )سیرو فی االرض( ترسند، دانیم چرا از استشمام هوا و اقلیم تازه می نمی  موضِع فکری اعتقاد ندارند،

رد گاشد که بِ بتواند  معنی اش این هم می غانان بلکهفاب بزن از جغتو تا سیلو یا ِده افقط این نیست که با بایسکل رک

 در جهان افکار و عقاید و بهترین و معقولترین را انتخاب ُکن.

ه البت ردم،گاُمیدوارم به روس دوستی متهم ن)  با خدا و مذهب و معنویت بود گروزی مسکو مرکز قوماندانی جن یک

د فّعال ولی امروز زیباترین مسج عقاید درونی ام پی ببرد(ی و کیفیت افکار و گونگهیچ نیازی هم ندارم که کسی به چ

ی تن دی سی مرکز قوماندانگروزی واشن یک  کند، و فّعالترین کلیسای زیبا در قلب این شهر خودنمائی جادوئی می

 یرفت ولی امروز در قلب و یا چند کیلومتر می شمار!ه نجات بشریت از زور و دیکتاتوری و خفقان و استبداد و..... ب

" "حقیقت با است که سرحد تعریف "واقعیت" اینجا یرد،گ ، قرآن سوزی صورت میآنطرفش به بهانۀ هیچ و پوچ

 ردد. تشکرگ مشخص می
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