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 سید هاشم سدید

 

 ی عباس یدرآوردن آقا  یتولستو یادا
 
ساحل    ی آقا  یتالش ها  ا یدارد که در آن از گوئ  یافغانستان نوشته کوتاه  انایبزرگ آر  یاز غول* ها   یک ی  ،یعباس  یآقا

گذاشته اند، احتماالً   شیچند فرد قدم پ  ای  تیدو سا  نیاصالح و استقرار آرامش ب  یبرا  یعباس  یکه به زعم آقا  ،یغزنو
 و اظهار امتنان شده است.    دیتمج زابرا انا،یآر تیسا  گرید ینیماش ی از آدم ها یک ی

شوند تا غش پندار    یبررس  کیبه    کیهمراه با مطلب باال    دینوشته کوتاه وجود دارد که با  ن یهم در ا  یگرید  سخنان
  زان یگردد؛ و هم م  یمستورند، متجل   یو ادب  بایاهراً زظ  یحرف ها  ریز  شهیهم  باً یشخص، که تقر  نیگفتار ا  اریو ع

 درک و فهم و سواد شان. 
 اقتدارمدار  تی:  شخصسندی نویم ،یغزنو یبه آقا خطاب

 چون شما محروم نسازد..."   یخواه و مصلح ریـ "خداوند جامعه را از وجود ذوات خ 1.1
 و هنرش نهفته باشد."  بیسخن: "تا مرد سخن نگفته باشد/ع نیدانا و شر یخوب گفته است سعد چه
در آن نوشته    شانیکه ا  دین یو بب  دیبخوان   کباریرا که عنوان من نوشته شده است    یغزنو  ینوشته آقا  ز،یخواننده عز  شما

را در ذهن من و    شیها   شه یخواهد اند  یم  یبا من سخن گفته است و با چه الفاظ و استعارات  یشماتت بار  یبا چه لحن
 ! ندینما ی تداع گرانیخواطر د

  ایکنند واقعاً مصلحانه است،    یآن ها را مصلحانه قلمداد م  ی عباس  ی بر زبان آورده اند و آقا  شانیرا که ا  یسخنان  ایآ
به چه   یفراموش کرده باشند که چه کس دیخواهند، با آنکه نبا یم انا،یآر تیسا  مخلوق یغزنو  یآقا نیاست که ا نیا

 ندازندیاز همکارانش دور از انصاف گناه را با به گردن من ب یارجانبد ینموده است، فقط برا نیو چگونه توه  یکس
 بکشند؟  گرانیمرا در گفتار و پندارم به رخ من و د یو نادرست

  ی آقا ، یکند. ول ینم جاد یا یانسان ها هم مشکل نیبه کودن تر یآنقدر روشن است که درک آن برا  یغزنو  یآقا سخن
  ش یر  زیر  خواهد از   یر کرده است و به قول مردم در افغانستان مسخن، مردم را احمق فک   یآشکار  نیبا ا  یعباس

 مال خر سوار عبور کند. 
کامالً    یافغانستان امر انایآر  تیسه چهار نفر در سا  نیکه ب  یامر  ،یفرد، اگر چاپلوس  نیا  یسواد  یکه ب  نجاستیا  نیا

هم از   یمآبانه )تولستو   یتولستو  یت هاسکالم و ژ  نیرنگ   یپرده ها  ریاست در کار نباشد، از ز  یمعمول و عاد
 هیبزرگ زمان خود بود( رخ زشت و کر  ونیاز اخالق  یک یبود و هم از نظر اخالق    دهیانسان فهم  تینظر فهم و درا

 سازد.  یم انیخود را نما
در    ییزنند که گو  یو حکمت چنان سخن م  لتیازحرمت کالم و مقام شامخ فض  ،یـ بعد از آن تملق و چرب زبان  1.2
 یمقوله ها  نیمبلغ ا  شهیکه هم  یصفت سر نزده است! و گله دارد که من  امبریمرد پ  نیاز ا  یستیکار ناشا   یزندگ

  ی به حفظ حرمت آن ها دعوت م  زیرا ن  گران ید  لم یقاکران    یسخنان ارج ب  نیخود به ا  نکهیمبارک هستم و گذشته از ا
 سازم.  یم ریها خرد و خم یو آلوده با مردار نیآهن یپاشنه ها ریز یکبارگیکنم، چگونه همه سخنانم را به 

 اما: ند؛یگو یم شانیاست، که ا نیهم هیقض ظاهر
دو    ای  کیآوردن    لیمن بلند کنند و مرا به دل  یانگشت شان را به سو  نکهیقبل از ا  یعباس  یکنم آقا  یفکر م (1

که خود، قرار گفته   ی به سخنان  کبارینداشتن علم و فهم مالمت کنند،    ای  یلتیفض  یناباب بر زبان، به نام ب   یسخن
خود شان چه    یبغل ها  ریکه از ز  نندی بان خود کنند و ببیبه کار بردند، سر خود را به گر  ریکب  یآقا  یخودش، عنوان

 شود!؟ یبلند م یتعفن
  روزید  زیو با انصاف اعتراف کنند، که قصه غم انگ   نیو راست  لتیانسان بافض  کی فکر کنند، و مانند    نیو به ا (2
قبل، روز    یو روز ها  روزید  یعباس  یکنم آقا  یدو ماه قبل از کجا و چگونه شروع شد!؟ من که قطعاً گمان نم  یک یو  
" و ت ی" و "حکمت" و معنو لتیمانند "فض  ی هامقوله    فهوم و م  یگذرد، از معن  یهم از آن نم  ی که دو ـ سه ماه  ییها

  ت یهشتاد سال متوجه اهم شی کم و ب یاطالع بوده باشند. اگر بودند، چطور شد که ط ی" و... بیی"اخالق" و "نرمخو
  ترام اح  انیاعمال شا  نی لغات و چن   نیمتوجه شده اند که چن  کبارهی امروز( و به    ای  روزی سخنان نشده بودند و حال )د  نیا
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آن   تیرعا  ایاست که استعمال و    نیا  ایشان دانسته و حفظ گردد؟    یارزش و ارجمند  د یهم وجود دارند و با  یشیستاو  
ها به   نیو ا  ستیقرابت با شاهان و شاه زاده ها، قطعاً الزم ن  ل یبه دل  دیشا  ، یعده ا  ی الزم است و برا  ی عده ا  یبرا

را   یرا دارند و هر کس یحق بر زبان آوردن هر سخن یو خانوادگ یو زبان یقوم یها  یحکم خون و نژاد و وابستگ 
را    ییهر فحش و ناسزا  شیتوانند آزادانه و بدون ترس و تشو   یکنند؛ و م  نیو توه   ریتوانند تحق   یخواسته باشند م

 کنند. گرانیدوست داشته باشند، نثار د
 توانند فکر کنند که: یهستند، نم بینص یب یها از داشتن نعمت هوش وعقل کاف یبرخچون  ،یبل (3
اند و آب    دهیخز  یآن ملک مانده اند، با هزار ترس و لرز به گوشه ا  ای  نیدو تا در ا  یک یالف؛ شاهان رفتند و اگر   

 خورند. و،   یشان را پف پف کرده م
که هر که  ستیگذشته ن  یبرده اند. زمان ما، زمان ها  یو کرامت خود پ  ارزشکرده است و مردم به    رییب: زمان تغ

افگنده به    ریرا نرم کرد، گوسفندوار سر به ز  شیچوب گرفت و پشت و پهلو  ایکرد    نیهر چه گفت و به هر که توه
انتظار    د،یده  یو بروند. فحش م  رندیپاسخ بالمثل ضمن عرض معذرت و خود را مالمت کردن راه خود را بگ   یجا

 . دییشنو یجان و قربان م د،یی. جان و قربان بگودیفحش را داشته باش
  ان یکوتاه با آن دو کالم سخت ب  امیسه پ  ایدو    یرا ط  رمیضم  یماف  نکهیمن تقوا را نشکسته ام. متأثرم از ا (4

شان شود، که حرف درشت، حرف    یا  یباالخره حال  دیها با  یرانیباالخره بفهمند، به قول ا  دیها با  ینمودم. اما برخ
برم که   یوجود دارد. من واقعاً رنج م  فیخوب و شر  سندهیو افغانستان ده ها ن  انایآر  تیدرشت در قبال دارد. در سا

خوب و    ی زنم و از نوشته ها  یسر نم  تیسا  نیبه ا  ، یعباس  یاست، بعد از همان کالم مستهجن شما، آقا   یاز مدت
شما دو    شهیزنند؟ چرا هم  یها نم  سندهینو  نیا  ه یعل  یسخن   یافراد  ایشوم. چرا فرد    ینم   دیافکار ارزشمند آن ها مستف

از   ریغ یکس چیه ایآ د؟ یدان یفهماندن نافهمان )!( خود را مکلف م یبرا ای یهر سخن حیو تشر حیتوض یسه نفر برا
گفتن  ی برا یشود که حرف ینم دایپ یعال  یـ اخالق یفکر  یها یژگیو ی توانا و دارا سنده یمه نوه ن یا انیشما ها در م

و   حیشان توض  یرا برا  زیشما همه چ  دیمردم واقعاً آنقدر نافهمند که با  ایـ داشته باشند؟ آ  تیسا  اتینظر  چهیــ در در
از شما   یاشتباه  گریو د  دیست یمحتاج به آموختن ن  گریاست، که د  یواقعاً علم و دانش شما ها در حد  ایآ  د؟یکن  حیتشر

 ی شما بود که مرا متهم به فقر فرهنگ  قیو زشت آن رف ستیسخت، ناشا  یمن، سخنان  روزید یتند لیزند؟ دل یسر نم
 یانسان؟ نه، نم  کیاست به    یبزرگ  نیچه توه  یسخن  نیچن  دیدان  یم  ایفرهنگ" هستم. آ  یکه من "ب  نیا  یعنینمود؛  

سخن، سخن    نیکه ا  دیفهماند  یو دفاع از او، به او م  یراخالقیجهت و غ  یب  یهواخواه  یبه جا  دیدانست  ی! اگر مدیدان
بعد از    د،ینگرفته ا  ادیتان هنوز    قیو اشتباه. نه، نه  شما و نه آن رف   ستنادر  ،یناگفت  جهیاست و در نت  یسخت  اریبس

چگونه   دیصحبت کن  یخارج از حلقه خود تان، چگونه و با چه زبان  گر،ید  یکه با انسان ها  ستن،یهشتاد و چند سال ز
خطاب   ای  اری  نیمسک   یآقا   ونیزیدر تلو  یتان هست سال ها قبل که پروگرام  ادیـ باتأسف.    دیمشکل تان را حل کن

  ی حرفها  دیداد  یو به مردم حق نم  دیکرد  یه و قلدرمنشانه قطع ممردم را حق و ناحق متکبران  یها  لفونیو ت  دیداشت
و به خود حق دادن، حال شما حق   یشان را بزنند، من به جناب شما چه گفتم؟ در خون شما هنوزهم تحکم، خودمحور

داند که  یچه م ست،یکه هنوز نداند فرهنگ چ  یوجود دارد. کس گرانیبه د نکرد نیوهم توه  ر،یخ  ایبه جانب  باشد 
در کتاب   یاست. گاند  یاخالق عاطف  ی اخالق هند  نکهی ا  ی مثال دادم؟ برا  ان یاز هند  ر،یکب  ی به آقا  اممیچرا من در آن پ

سخن دو استنباط   نیخواهم از ا   ی. مدمیفکر رس  نیبه ا  شادهای: "من از مطالعه اوپاندیگو   یاست مذهب من" م  نی"ا
را به وجود آورده     یا   یرا به وجود آورد فرهنگ هند بود.  فرهنگ من و تو کدام گاند  یآنچه گاند  نکهی  یک یکنم:  

که در کشور ما نوشته،    دیرا نام ببر  یکتاب  شادهای. و دوم، شما به قدامت اوپاندینفر را با آن اخالق مثال بده  کیاست؟  
ها ساختند و ...   ییرا هم بودا  انی. بت بامرانینبودند و نه از ا  نیسرزم  نیها از ا  ییای. آردشده باش  نیتدو  ای  فیتأل

 یها مردمان آرام، نرمخو و عاطف  یما مانند هند  نکهیا  یبرا  ست؟ین  یآرام  خیاز تار  یدوره ا   چیچرا در کشور ما در ه
  امدهین  رونیموجود ما از ب  استمدارانی. ساعاطفه بودن م  یسبب ب  یماست و پراکندگ  ی. ضعف ما در پراکندگمیست ین

ها و مال عمر ها و محقق ها و دوستم    یاند؛ همه افغان هستند؛ و هم شاه شجاع ها و دوست محمد خان ها و... تا کرز
زند،    یکه آن سخن را م  یا  یکنم، نه قال. آن هند  یمن به حال نگاه م   نکهیا  یها و...  و برا  یها و عبدهللا ها و نادر

نظر داشت، افکار و    دیآورد. تنها به گفتار نبا  یکه همان سخن را بر زبان م  یسبت به آن افغاندارد ن  یگرید  لحا
اند  یمشهور ترک  سیطنز نو  ن،ینس  زیدر نظرگرفت. عز  دیو اعمال انسان ها را هم با  اتین افکار و   شه یاز نظر 

خود هم   یل نا گفته هاوخود هستند، مسئو  یها  هل گفتوگفت: انسان ها همانقدر که مسئو  یبود. او م  یبزرگ  یمردگ
آن ها    دنیو شن  دنیافسوس که همه قدرت د  یاز گفته ها هستند؛ ول  شتریب  یلیشود، خ  دهید  کیهستم. ناگفته ها، اگر ن

 بودن!! ینم نیداشتند، بعد هشتاد سال چن یرا ندارند؛ اگر م
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برسد،    ستیممکن ن  ییکار ما به جا  یا  وهیش  نیکرده است و با چن  دایرا پ  غامیلت بوسه به پچون بحث ما حا (5
ناگفته بماند،    یخواستم نکته ا  یو چون نم  د،یرا عنوان من نشر کرده ا  یامیخبر که شما پ  نیا  دنیبعد از شن  ریناگز
تماس    نیآخر  دیچند کالم مختصر را به جواب نوشتم. ام  نیزدم و بعد از مطالعه نوشته شما هم   انایآر  تیبه سا  یسر

 ما باشد!
را    یسخن  چیدعوا دارم. من ه  ریکب  ی از شما با آقا  شتریاست که من ب  نیاست، ا  یضرور  اریکه بس  ینکته ا (6

به    یزیچ  کیآورم.    یبر زبان نم  یکس  یبه جانب دار  ایآن گروپ، تا حق نباشد، به نفع    ای  ن یبه حساب بودن در ا
با توجه به  فخامت   گران،یگفتار شان را در برابر د  منام وجدان در وجود انسان ها موجود است که هم رفتار آن ها و ه

با    یادیز  ییبحث ها  ،یکند. بل یم  شود، کنترول  یم  ده یکه وجدان نام  یمنزه ا  یو کشش درون  قتیو نجابت حق و حق
 ن یچندم   یبرا  شیچهار ـ پنج روز پ  نیکنم. هم   یانتقاد م  یتند  یبا کم  شیکنم و بعضاً از کار ها  ینموده و م  ریکب  یآقا

 د،یبکن   جادیا  شیاگر شما هزار مزاحمت هم  برا  یبا کار شما، حت  یگوشزد کرده خواهش نمودم کار  شانیبار به ا
از   ،یبرود. ما، ول   انیاز م  ی بگو مگو ها به کل  ن یکند تا به مرور زمان ا  ارینداشته باشد و در برابر شما سکوت اخت

 یاصالح خود و اصالح کار خود استفاده م یاست، برا گرید کیبر احترام متقابل و درک  رمدار یبحث ها که دا نیا
  ا ی به دفاع    صوصبه دفاع ـ به خ  میکن  ی با هم کار م  ای  میبا هم هست  نکهیا  ی و صرف برا  لیوقت بدون دل  چی. همیکن

 یتواقع  ریکب  ی ساله از آقا  دن یدر طول دوران چند  یو برخورد ها   اتی. شکامیپرداز  ینم  گریناحق ـ از همد  تیحما
  ان یبه ب  لیدل  نیاز سخن را به ا  یبخش  ن یخواهد شد. ا  دهیمن سر زده شود، به وضوح د  ی است که اگر به نوشته ها

 ت یهمه مانند سه تفنگدار ساکنند.    یکنند از هم دفاع م  یمطلب اختصاص دادم، که فکر نشود چون با هم کار م  نیا
 عباس!!  یآقا  ستند،یافغانستان ن انایآر

 نیسخن به هم نیقرن" ا ی چنان که در کتاب "غول ها  ، یـ فکر  یاسیـ س ی بزرگان ادب یاست برا  ی*غول، اصطالح
 !     یبه کار رفته است؛ بزرگتر از هر بزرگ یمعن
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