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 نیئسرپا یجواب ها
 

 
 

 ایشود که نخواسته  یحواله م یت که عموماً در زمان عدم پاسخ قناعت بخش، به جانبس یسرباال، عبارت یجواب ها
 نهیشتریگونه، ب نیدهند. ا ینم یاما معن زند،یآو یم یاز معن ،ییچنان جواب ها اتینتوانسته است پاسخگو باشد. ادب

در حد استعمال  استیما که س یبحران رد شدن از آن است. در جامعه   ای تیمسوول رفتنیدر نپذ یچشم پوش ایطفره 
 یآوردن مثال ها نیسرباال، در حد تکرار وجود دارد؛ بنابرا یجواب ها اتیادب د،یآ یبار مصرف درم کی یایاش

 یزانیبه چه م ق،یبه خواسته ها و سال النیما در م روزانه   یو نوشتار یگفتار که مجموعه   نی. استندیآن، جالب ن
اما در  ت،یکم یگ دهیدر پُند ییرسانه  یلشکر ها یاهیکند، س یرا پخش و صادر م یاسیاصوات و مخطوطات س

داشته باشند، در درک اصل  لیکه ضعف سواد و تحص یکشند تا کسان یدور مردم را حصار م ت،یفیک یالغر
به  ت،یمسوول رشیو عدم پذ رنگین ف،یکه چرا توسل به منطق ضع نیبمانند. ا شتریها، ب یدر سرگردان ا،یقضا
را که  یمانند، کسان یم یکه در بُعد زمان، طوالن ییها یدر دشوار دیانجامد، شا یو ُسست م دیطرز فکر الق شیزا

بسازند تا حداقل در ستر  یخواسته ها، چتر یگ شهیپاسخگو اند، وابدارد در باران هم یدارند و به نحو تیمسوول
  .شود یدر تداوم مشکل، رفع نم هبکاهند ک یآن، از فشار

بزرگ  و در گستره   شندیاند یم  یکه آرمان یکسان یما، برا ست که در جامعه   یحل ُمعضل، از موارد یبرا شهیاند
کردن را  یاز رو یگرید یصورت ها ،یشوند، در مواجهه با انبوه دشوار یم کیتر، در غم و الم توده ها شر

ابتکار،  نیسازند و ا یخلقت، راه و چاره م یها یدر شگفت یبشر یها تینشان دهد که تا زمانه بوده است، ظرف
  .دیافزا یرا م یتنوع هر مورد و مساله ا

مسووالن در زمان عجز، به  اتیپندارم در ادب یست که م یاز مخمصه ا ییرها گرینوع د ن،ییسرپا یها جواب
 یگذرد. گاه ینو به شتاب م یها زیاز لطف چ م،یریگ یم   رسد، اما توجه ما در عادت آن چه یم یطنز و فکاه

که در  شمیاند یشاهرخ خان آمد، م ینو آن با نقش مرکز سمتبچن، در فلم دان، که بعداً ق تابیاز ام یبیعج به جمله  
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بود که از مشت و مال کردن طرف  ییفلم ها بیدر عجا یمساله ا ،یو عنفوان جوان یدر کودک دیشا افت،یزمان در
که از خارق عادت  یبچن در زمان تابیآمد. ام یخوش ما م ،یو فرهنگ یاز موضوعات آموزش شتریآن، ب یها
  :شد یجمله ورد زبانش م نیا ت،گف یم شیها
 «!یناممکن ه ،ینه یپکرنا، مشکل یدان ک»زبان اردو:  به

  «!ناممکن است ست،یدان، مشکل ن یگرفتار: »یدر ی ترجمه
 ابیامت یدارد که کمتر از ادا یبیعج ، جمله  «مرد هزاره چهره» ( در سلایریرانی)هرمند معروف ا یریُمد مهران
 :ستیبچن ن

  «!رمیتقص یمن، گناه کرده ام، اما ب»
و  یکودک دیق یخوش و ب یشود که در گذشته ها یانباشته م یاتیها و فکاه فهیسلسله، خاطراتم از لط نیا در

جالب تر از  یکیکه  ندیآیب ادیبه  یگرید یها زیل کتاب و مطالعه بودند، چما که همه اه در سنت خانواده   ،ینوجوان
 :دموضوع کمک کنن افاده   جا در نیخوب است در ا ،یگرید

 :کند یرو به شاگرد م ات،یادب معلم
 !کن حیمانده است؟ زود تشر ادتیتان معلومات داده بودم. چه به  یدر مورد تاگور، شاعر معروف هند، برا قبالً 

 :اریهرچند تنبل، اما هوش شاگرد،
 :دیمعلم صاحب! شما فرموده بود یبل

 !یز گهواره تا گور دانش بجو
*** 
  :کند یرو به شوهر م زن،
 ؟یکن یچه م رم،یمن بم اگر
 :مرد
 !شوم یم وانهید

 :یبا خوشحال زن
 !یریگ ینم یهرگز زن گریو د یشود که مرا دوست دار یمعلوم م نیاز ا
  :مرد
  .ساخته است یهر کار وانه،ی! از درینخ
 یم فیتعر تیاز اصل ان،یب یو آزاد ییکه در امواج کار رسانه  یدر حال ییما در نوع پاسخگو یکاربرد اتیادب

جانب مقابل، کمتر باشد،  تیماند که از برخورد با آن، اگر ظرف یم یمساله، به سنگ و افاده   یافتد، در رنگارنگ
اند که پس از پخش، به زحمت جمع  ییتصادم، بُراده ها نیا یها ختهیست و اگر مافوق سنگ شود، ر یشکسته گ

  .ارزند ینم
باالست،  یآن ها، نه فضا شوند، اما ساحه   یپخش م ت،یاند که از تصادم با واقع ییهمان ها ن،یئسرپا یها جواب

  .خورند یم نیبه شتاب به زم ،یگر ختهیر نیا زشیبل در ر
چاق شده است، اما  یلیخ ت،یفیک فیهرچند در تعر ات،یما در سطوح رسانه ها، فرهنگ و ادب یکار فرهنگ تیمک

 ،یاسیس پُر کردن کارنامه   یآن برا زیشود که دست آو یآب م یبه گونه ا ت،یتراکم در تنور داغ واقع نیا یچرب
 .گشودن از گره مشکالت کمک کند سرباال، به فهم ما در یست که در جواب ها یاتیتر از ادب فیضع
باشد، جست و جو  یمرغ یها اریبازار بر اثر مع یاهیاگر س ،یمرغ فروش نیبازار آزاد افغانستان در واقع در ا در
  .تخم مرغ ایخروس است  یصدا ایگوهر،  یبرا
از  یتند که وقتالزم داش یآن، شمار یخیتار یسیدراز نو ینو، در ماجرا یبود که در حکومت دار یاصل ت،یکم

 یاهیو س یاجازه دهد در دراز ،ینیچن نیا قاتیآنان، نه فقط اصل مساله بماند، بل تخل یدر کارنامه ها افتند،یراس ب
در سرنوشت  لیدخ یاستفاده کنند که در هرج و مرج بودن و نبودن، مردم درمانده، اما ب ییآن، در فرصت ها

 .نداشت یبه جز از ُمرده کش یبرود او، کار ادشانیآورند، اما  ادیمملکت، کفن کش سابق را به 
به فرار از قبول  النیاست که در تحوالت پُر شتاب در وطن ما، م نینو اتیاز ادب یبخش ن،یئسرپا یها جواب
مبدل شود که پس از عام شدن، به اصطالح عام  یگریتواند به ترفند د یفرهنگ م نیشوند، اما ا یها م تیمسوول

خوب،  یبودن، زنده گ یببرد که در اجتماع السو ریها را ز تیواقع نیها، قبول ا ازیدر حد رفع ن« به جان زدن»
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شان در توجه و  اتیدارند، بل استمرار ح یما، نه فقط منافع شخص رامونیست که در پ یخلق تیدر گرو رعا
 .است گرانیحقوق د تیرعا

 یرا وارد صحبت ها یاتیاما کاذب، ادب ،ییمقطعه  ییرها یبرا یمنف یما در ساخت فرهنگ ها یها یدشوار
و  یفکاه یدر مسرت و شاد یوقت ت،یفرار از مسوول ،یاسیس یسرنوشت، اما باق یمتباق نیکند که در ا یمردم م
 یچاره گان، مثال باد در هوا م یب یانکه در سرگرد استیاز قناعت، اما به رنگ ر یشود، خود نوع یم انیطنز، ب

 شود.     
 

 پایان
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