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  حميد  ادم
  
  

  گذرندگان کوی افغان جرمن سالم
  

ابتدا ميخواستم فقط چند جمله يی بخاطر قربانيی،  نه قربانی  برای إلهه های قديم و معابد جهل در 
در سنت ( زنان   ای خروشان نيل در مواسم آبخيزی، ونه قربانی قربانی دري عصور جاهليت،  و نه هم

در قربانگاه حسد و تنگ نظری دوران موجود، قربانی زنی  برای بلکه!! ان برمرگ شوهر) هايی 
کمی موضوع بدرازا . نويسم ب "يکی " انسان کنونی  چيزی برای  معبد خود خواهی و خود پرستی

از چند جمله و چند سطر قدم به قد صفحه گذاشت، بخاطرم  گذشت تا انرا به باغچه افغان جرمن  .کشيد 
توس  در کنار گلهای خوشبو و خاطر نواز ديگر در  اين باغچه کاک اون الين بفرستم  تا شايد همچو گل

ميشود رنگی  تازه  ولی کمرنگ وبی رائحه با خارهايش، نمايشی از گونه گونی اين حديقه . باز شود
  .راباخود داشته باشد

بدست انسانی چنانيی  گره خورد که انسانی که سرنوشتش را ) انچه من ميدانم ( قصه زنيست باشهامت 
  ه خوب گفته اند چ

 ای بسا شيطان ادم روی هست   پس بهر دستی نبايد داد دست
  . قصه کسی است که مغزش ميتپد اما قلبش مرده است 

  
  : و چه خوش گفت ان حافظ شيرازی ! قصه  بيجانی است متحرک 

  بی عمر زنده ام من و اين بس عجب مدار     روز فراق را که نهد در شمار عمر ؟
  

يکی  از هزاران هزار قصه درد الود انسان و زن باشد که در زير اين گنبد زيبای نيلگون قصه يی شايد 
بالخره با صاحب خود بزير خاک، به دل زمين، اين مادر مهربان که انسان را باهمه و . بوقوع ميپيوندد

د من ترا بگذار اگر ترا راندند، آزردند ، اذيتت کردن:  دردهايش در کنار خود جا ميدهد و ميگويد 
  ...!درآغوش خود ميفشارم 

  .مارچ  8اين هم همان پيام تبريکيه بمناسبت .  نشود که حاشيه از اصل مطلب دراز تر رود
  

************************* 
  

  .زنان ؛ مادران، همسران ،  دخترانسالم برشما 
   

  .زی است برای شمامارچ است رو 8امروز 
و مبارک بادا برهمه زنان و دختران و از جمله بر طبقه مظلوم تر و بيصدا تر آن  که هزاران اندر 

  . هزار ش در عالم ما و در وطن ما وجود دارد 
  

هشان جلد کسی آبر آن فرشته صفتانی که در عالمی از درد و رنچ سوختند و صدايشان را کسی نشنيد و 
  .را بواکنش نياورد

  
سينه  صندوق بر آنانيکه غالبا سنت های غلط اجتماعی وادارشان ميکند تا صدای مظلوميت شان در

  .ر مهر شان قفل و مهر گرديده  تا چون شمعی آهسته آهسته ذوب شوند های ُپ
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يشان  دينشان داده است و بر آنانيکه در وطنمان همچو کور مادر زاد بيخبر از حقشان حتی حقی که برا
  .چون فرض بايد به آن در آويزند، بدنيا ميايند و از دنيا ميروند

  
  ...و 
حسادت و عقده های طرف مقابل بخاطر استعداد و تيز هوشی و تفوق خودش نيکه قربانی به آو 

  .ميگردد
  

وحش را از وی جدا ، ر...، قلبش را ميدزدند...به آنيکه بخاطر حق خيلی اولی اش قلبش را ميشکافند
  . ، تا ازوی مرده ئی متحرک بسازند...ميکنند

  
، اما هق هق های !دردی ندارد.... به اوييکه در بيرون همشه لبخند مليحش دوستان را فريب داد که 

و لی بازهم انکار کرد !. ، از اطاقش شنيدند...کسانی از داخل دخمه اش، از درون لحدش نيمه شبش را 
، بگذار تا تنها خودش دردش را چون آندو ...ا در غم خود شريک نسازد، نرنجاندتا کسی ديگری ر

  ....!مگر ديگران چه خواهند کرد؟؟؟. عزيزش چون اندو مردمک چشمن باخود حمل کند
  

  . به او ييکه گناهش اين بوده است که زن است، با پشت کار است و از استعداد باال برخوردار است
  

  . خود خواه و خود پرستی و حتی از جنس خودش ميگردد ت به اوييکه قربانی دس
  

  . به او ييکه با تمام اينهمه درد و عذاب تباه کن توانست ممتاز ترين همقطارانش باشد ... به او
  

  ! مبارک باد  و به او هم 
  

  ...مگر چه؟ 
  

از درد و غم و و خودش را در بيابانی  ندا هوی را چه به اين روز که دو چشمش را از وی دور کرد
قلبش و روحش در نزد  !...حاال قلبی ندارد  ندارد چون ربطیبه  چنين چيزها  کهوي .!اندوه انداختند

  .آندو عزيزش است
  

مبارک   هايژيداين روز به خوشبختان ،  بيخبران ، بيکاران ، کنجکاوان و از جمله به عاملين چنين ترا
   ....که ازوی بدور ساخته شده اند ااش مبارک باد تلخ ميوه های زندگیهمان ،  به وی ...باد
  

همين نيمه بشما ...  به شما همان اندوه جانکاه تان مبارک  ... بشما درد مندان  همان درد تان مبارک 
  مبارکبادا... مبارکبادا...جسد های متحرک و بيجان تان مبارکبادا

  
  پايان

  
  


