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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 2022فبروری  19                                                                  داکتر سیدعبدهللا کاظم
 

 یک قصه کوتاه پیرامون یک تبصره
 

 خواندم به این عبارات :   " انستان آنالین همین امروز تبصرۀ را در وبسایت محترم "آریانا افغ

جانبه،  » یک  و  نواخت  یک  تحقیقت  برابر  در  را  خود  خوانندگان  موقف  زمانی  صاحب  داکتر  محترم  جناب  آیا 
اند؟   داده  قرار  علمی  ارزیابی  مورد  خود  بر عالیق شخصی  علنی  مبتنی  و  تحقیقات واحدالهدف،  متوجه  سؤال  عین 

درد   به  و معلومات  تنویر  برای  این محققین  است. که  بیهودۀ سردل ریختۀ عروج و سقوط خاندان سردار یحی خان 
                                                «.بخور جامعه می نویسند و یا برای آرامش خاطر قهر آمیز خود

 ، با این شرح: میکی از مجالت خوانده بود یک قصه انداخت که سالها قبل در  این تبصره مرا به یاد 

دهکده خود را  ب  آبا کمی نان و  پیرمردی هر روز صبح با یک چکش و یک قلم فوالی سنگ کنی  
تیغ تراش یک  تا شام مصرف  دامنه کوهی  در  و  میکرد  بود    هترک  میخواست  سنگ کوه    نجا آدرو 

ر مصروف عرق ریزی بود و  دراینکااشعه آفتاب  در هوای گرم و زیراو روزها    پیکره ای بسازد.
برای کسی  هم  مرد  پیرو    چرا جان خود را تا این حد خوار میکند هیچکسی هم از او نمی پرسید که  

 به کار خود ادامه میداد. صبح تا شام و    درباره چیزی نمی گفت 

  گ  با چکش برسناین پیرمرد افتاد که می گذشت و چشمش به    بیشه همان  از تصادف سواری از  ی روز
از اسپش فرود  کنجکاو شد و    .مرد پرداخت توقف کرد و به تماشای پیردمی    د. با تحیرمی کوب  خارا
. بازهم نگاهی به  کوه میکوشد پیکره ای بتراشد   ای  در آن شیلهدید که او  رفت و    یرمرد پ بسوی    ،آمد 
این کارشاقه چیست  او انداخت و باالخره نزدیکتر رفت و از پیرمرد پرسید که هدف ازنیمه تمام    رکا

 کار پیکره تمام شود، آیا کسی به دیدن آن خواهد آمد و یادی از تو خواهند کرد؟ و اگر روزی 

  م جواب گفت: من فکر نمیکرد   در  پر از یأس و امید پیرمرد عرقش را از پیشانی پاک کرد و با نگاهی  
این زودی   کار به  به سراغ  توجه    ناتمامکسی  پیکره  این  بعد  شاید سالها  که  میکردم  فکر  و  بیاید  من 

، چه کسی به  ماندنی خواهد بود وقتی تمام شود،  کسانی را به خود جلب کند و یا هیچ، اما این پیکره  
 آن توجه کند یا نه!  

رم به زودی حاصل داد و شما اولین کسی هستید  کا   من آدم خوش چانسی هستم که دیدمپیرمرد افزود:  
یقیین    .ن کردید آگذشتاندید و وقت خود را صرف دیدارمن    تاهنوز ناتمام که لحظاتی را درپای اینکار  

که   باشید  بداشته  بعدی  های  به  نسل  بیشتر  عالقه  و  دقت  کرد آ ا  خواهند  نگاه  سنگدل  گروهی  .  ن 
تعقل  آبه  تمسخر  ابسبکسر و با  گروهی  و  کرد  خواهند  نگاه  پر  محصولبه  ن  خواهآ دستان  ام  د  نبله 

خواهند   م نه چه هوشیاررفت، چه دیواخواهند  و تعمق فروتفکر به  ۀ انگیزه های کارم  بارو در    اندیشید 
 برای دیگران.  ت و این یک یادگاریس   خواند 
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