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 ۲۵/۰۴/۲۰۱۵                                           سدید هاشم سید
 

 !گذاشتید فراتر غالمی حد از پا آسیابان؛ آقای
 بخش اول 

ساختن کوشش می کنم برای روشن چون در نوشتۀ تان، شما محترم به نکات زیادی انگشت انتقاد گذاشته اید،  
به نکته، و بطور ، نکته یرداللت کننده بر معنی سخنان منبیشتر نوشتۀ خود، و رفع دیدگاه های غیر موجه و غ

 ین دیدگاهندارم که این کوشش نیز در رفع چناجواب بدهم ـ ارچند باور  ، اما به قدر کافی توضیحی،بسیار فشرده
 . ندعادات تنها با مرگ از انسان جدا می شوه بر همه مبرهن و محرز است، این گونه به جایی برسد؛ زیرا طوری ک

 توجه کنید:
 ـ در باب انتخاب عنوان:1
نوان باال به علتی انتخاب شد، که شما محترم مرا در جایی از نوشتۀ تان، خالف پرنسیپ های نقد یک اثر و بگو ع

و الابالی  از زبان آدم های هرزه کار و قمارباز و بی قید استعارهمگوی دو انسان محترم و دارای اعتدال، با 
بادار خطاب می کنند، که دارای ویژگی های خود شان د. چنین انسان ها عادتاً کسانی را "بادار" خطاب نموده ای

 باشند. 
سرور و آقا و ارباب باشد، کسی که دارای نوکر و چاکر و غالم و بنده است، اگر منظور شما محترم از بادار، 

، بازهم مرتکب خطا ه خوب می دانید که من نه ملک و مستغالت و نه نوکر و چاکر و بنده و غالم دارمباوجودی ک
ه اید. در هر دو حالت خواهش من از شما محترم این است که لطف نموده این بذل و بخشش را به کسانی که شد

 د. این یا آن ویژگی هستند، نثار کنی دارای
گذشته از این، اگر من بادار شما محترم هستم، پس باید شما محترم در محدوۀ غالمی خویش باقی می ماندید و به 

من ـ با، یا بدون دلیل محکم و روشن ـ در نوشتۀ تان  جرأت نمی کردید؛ چرا که جا و  تشویر، یا مالمت کردن
تعرض  حقوق غالمان در برابر باداران مشخص و معلوم است: فرمان بردن، در تعب زندگی کردن و در برابر هر

 ستم و ناراوایی صدا در نیاوردن!  و
 ـ  در باب پیام و درونمایۀ اصلی نوشتۀ من:2

تصور شما محترم که می نویسید: "... درون مایۀ اساسی و بنیادی مقالۀ ایشان در تعقیب و توجیه این غرض خالف 
متمرکز شده است که: فرخنده نه به اثر تقصیر دیگران که به اثر تقصیر خودش به قتل رسیده است..."، پیام نوشتۀ 

مقاله های بعدی دنبال گردیده؛ و آن اینست که "از من در اولین مقاله بطور مشخص و معلوم تجلی یافته است؛ و در 
ن این فاجعه شده حد اعتدال فراتر نروید. قضایا را همه جانبه بررسی کنید. تمام اجزاء حقایقی را که سبب بوجود آمد

متفکر مسئول، در نظر بگیرید. عنان عقل را به دست احساسات مسپارید، در داوری  است، به عنوان انسان های
 باشید و جانب افراط و تفریط را نگیرید."عادل 

عنوان اولین مقاله با وضاحت کامل چنین صرافتی را می رساند: افراط و جهل و جرم و جنایت را تقبیح کنید، اما 
نپردازید! تمام مسائل و مباحث دیگر پیرامون همین  (و به الوهیت رساندن فرخندۀ مرحومبیجا )به قهرمان سازی 

شما محترم بجایی که این پیام اصلی نوشتۀ مرا مورد مالحظه و باریک بینی قرار بدهید، یک نکته  پیام می چرخند.
فرعی را که برای روشن ساختن قضیۀ قتل آن مرحوم همراه با ده ها مسئلۀ دیگر باید بدان ها پرداخته می شد، 

لب نوشتۀ مرا ام توانایی فهم درست مطدست آویز قرار داده از آن "پیراهن عثمان" ساخته اید! چرا؟ آیا شما محتر
انتقام شکست های قبلی را با اتهام بستن ها به من ارید، اگر اشتباه نکرده باشم، با نام مستعار ندارید؛ یا قصد آن د

و اگر نشد، رسوایی هم در پی نیست، جون مستعار است و کسی شما محترم را نمی شناسد! یا قصد خوش  بگیرید؟
می خواهد حتماً در یکی از اتاق های ترینی که همه در آن  اینکه یا ید؟ا، خانم واصل دارعزیز مبه بانوی  خدمتی

ند، و همه به یک جهت در حرکت هستند، سوار شوید و جایی برای تان در میان مردم پیدا کنید ـ با قربان ارسو
 کردن خیلی از حقایق!

 ـ  در باب سهم و نقش فرخندۀ فقید در آن ماجرا:3
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ته می کنید که شصت و پنج فیصد نوشتۀ شما تنها بر سر مقصر ثابت کردن فرخنده در مرگش بوده است! من نوش
تان زانو زده یکبار دیگر به مقالۀ و خدای از خوانندگان نه، بلکه از خود شما خواهش می کنم که در برابر وجدان 

تنها در باب مقصر شناختاندن آن مرحوم در قتلش من مراجعه کنید و ببینید که آیا واقعاً شصت و پنج فیصد مقاله 
نوشته شده است؟ یا، آنطور که شما می گوئید، واقعاً پیام اصلی نوشته، از اولین مقاله تا آخرین آن، همین بوده است 
که فقط و فقط، و بطور قطعی، فرخندۀ مرحوم در قتلش مقصر معرفی شود؟ یا از جانب من واقعاً تالش صورت 

  که قاتلین تبرئه شوند؟ گرفته است
عمدتاً این بود و هست؛ که اگر آن مرحوم  به قصد تعویذ گرفتن یا به قصد  سخن و نظر من در مورد فرخندۀ فقید

با اعتقادات بنیادگرایانه ای وهابی ها به زیارت رفته باشد، در هر دو حالت ما نباید  یضدیت با امر تعویذ نویس
مۀ بحث سخن به مسائل دیگر چون نقش آن اۀ دیگر را از خون او بکنیم! با ادآرزوی زاده شدن هزاران فرخند
 مرحوم در این ماجرا کشانیده شد. 

نقش فرخندۀ مرحوم در این ماجرا را، هرچند نقش فرعی یا ضمنی، نمی توانیم علماً و عمالً نادیده بگیریم. در فلسفه 
علت و معلول را می نمایاند. توجه به رابطۀ علت و معلول به  مقوله ای وجود دارد بنام "علیت" که عمل متقابل بین

ما کمک می کند تا یکی از اساسی ترین شکل پیوستگی و همبستگی متقابل و کلی اشیا، پدیده ها و رویداد ها را 
درک کنیم. در بحث علت و معلول است که مفهوم "انگیزه" و مفهوم "شرائط الزم" متبارز می شود. انگیزه علت 

معلول وجود دارد. عالوه عنوی، سالم یا ناسالم، که پیش ازیست. معلول هم نیست. انگیزه محرکی است مادی یا من
، ولی از لحاظ ه" هم نقش داشته است. بهانه پدیده ای است جدا از انگیزهبر وجود انگیزه، در قتل آن مرحوم "بهان

واند بدون انگیزه بوجود بیاید. انگیزۀ بهانۀ تعویض نویس هم نیستند. بهانه نمی تاین دو جدا از ارتباط با انگیزه
جلوگیری از خراب شدن کار و کسادی بازارش بود. علت تمام قضایا، بعد از علل فرهنگی موجود در جامعه، در 

اگر آن مرحوم به این قصد  تعویذ رفع گردد؛نیاز فرخندۀ مرحوم نهفته بود، که به نظر او می توانست با گرفتن یک 
زد تعویذ نویس رفته باشد، که بعید نیست؛ زیرا در جامعۀ ما ده ها و صد ها هزار زن برای بچه دار شدن، برای ن

شوهر پیدا کردن، برای رفع و دفع ظلم شوهر و خشو و ننو و خسر، برای جلب توجه و عالقۀ شوهر و خشو و ننو 
برای رسیدن به هزاران آرزو و گشایش صد ، و ای صحت یاب شدن خود یا بستگان خویشو... نسبت به خود، بر

ها مشکل دست به دامان این چنین افراد می زنند و به اماکنی به اصطالح مقدس می روند، باید قبول کنیم که او 
یکی از بهانه ها،  ن عوامل ـمنحیث عمده تری عامل دیگر، از جمله عوامل فرهنگی ـخود، نادانسته، در پهلوی ده ها 

 یزه های آن ماجرا بوده است. یا یکی از انگ
و نتایج حاصله هم مطابق به بررسی و طبقه بندی فاکت  ؛جهان امروز وقایع را بر روی "فاکت" ها بررسی می کند

ها بدست می آید. همچنین جهان امروز برای فهم روابط میان عوامل متعدد بوجود آورندۀ یک رویداد، قرار بر آن 
ز علم فلسفه، یعنی منطق استفاده کند. در منطق برای کشف، تأئید، تصدیق و تسجیل گذاشته است، که از شاخه ای ا

مجهول بیشتر از "قیاس" و استقرا ـ بررسی جزئیات برای دست یابی به یک حکم کلی ـ کار می گیرند. معلوم از 
ۀ آن حکم بررسی ای اگر حکمی هم در نوشتۀ من موجود باشد، آنگونه که شما محترم بدان اشاره فرموده اید، پای

است که بر طبق این قانون صورت گرفته است؛ نه بر پایۀ حق "باداری" و "سرداری" و حق یک انسان خود محور 
 یا دیکتاتور!  

گناه شما محترم نیست؛ اگر شما محترم متوجه اهمیت این مطالب نمی شوید؛ زیرا در جامعه ای که اندیشیدن کفر 
نیافته است، بسیار مشکل است قضایا از این بعد تحت بررسی گرفته شود؛ یا یت عمومپنداشته می شود و هنوز 

کسی جرأت کند خالف نظر و اندیشۀ رایج در جامعه نظر یا اندیشه ای ارائه  کند. این کار را تنها کسانی می کنند، 
دست از هرگونه مصلحت  و با همه گپ و سخن، که واقعاً و اخالقاً خود را در برابر جامعه مسئول احساس می کنند

 !!اندیشی و انتظار پاداش بردارند
فراموش نکنیم که کمال انسان در اندیشیدن است. مولوی هم، وقتی می گوید: ای برادر تو همان اندیشه ای/مابقی تو 

د، نه استخوان و ریشه ای، به چنین باور است؛ حتی بیشتر از آن، زیرا او انسان را اساساً همان اندیشه اش می دان
 چیز دیگری!  

 ـ  در باب قهرمان سازی:4
جناب شما مطلب را معکوس فهمیده اید. تعجبی هم ندارد، زیرا وقتی فشار انسان در موقع نوشتن در اثر هیجان، 

باال می رود، چنین اشتباهاتی بدون آن که انسان متوجه آن  شدت حس انتقام گیری یا احساس حقارتتالطم  فکری، 
من بدان اشاره  هد! اگر شما محترم خواسته باشید جواب درست را در باب مطلب قهرمان سازی، کهشود، رخ می د
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کجایی نوشتۀ من آمده در خواندید؟ حال می پرسم که شتۀ مرا یکبار دیگر با دقت بخوانید.د، باید نونموده ام، در یابی
و بی پرده شدن، شکنجه شدن، زیر  است که موجبات قهرمان سازی در "لگد مال شدن و زیر پا شدن، بی عزت

موجود است؟ عکس آنچه شما فرموده اید، تأکید من بر این بود و هست که دن فرخندۀ بیچاره" موتر و به قتل رسی
ما ها شود! اعمال وحشیانه ای را که شما محترم بدان  این مسائل نباید سبب فراهم شدن دلیل برای قهرمان سازی در

سوی رف، و سبب وحشت جهال بی وجدان از تنها سبب تثبیت مظلومیت آن مرحوم از یک طاشاره فرموده اید، من 
 دیگر، دانسته ام. 

در جایش مورد مداقه قرار داده و نتیجۀ الزم  را می فرمائید که تناقض در گفتار من وجود دارد. خیر! من هر نکته
ید و در جای دیگر از تقصیر، در جایی از در جایی از مظلومیت سخن بمیان می آاز آن می گیرم. طبیعیست که 

  جنایت، در جایی از ناجوانمردی و بی غیرتی و در جایی هم از گریز شرم آور از مسئولیت!
به باریکی های بحث اگر دقت می شد، هیچ کدام از ما ها مجبور نمی شدیم باز ـ و به تکرار ـ پیرامون موضوعاتی 

 یم!ده وقت خود و دیگران را ضایع سازونمشده است، بحث  و مشرح توضیح  که قبالً به طور کافی
این بند سه نکته وجود دارد: یک، مظلومیت فرخندۀ مرحوم به دلیل ناتوانی در دفاع از جان خود و به دلیل تهمتی در

که به او شده بود؛ دوم، حماقت تعویذنویس پیر و بی عقل و مزور و حریصی که از عواقب کار زشت خود آگاه 
؛ و سوم، ـ کندفهمی وحماقت پیر مرد تعویذ نویس، اما به هیچوجه سبب کاهش در محکومیت او نمی گردد دنبو

 جهالی که دست به آفریدن آن فاجعه زدند. 
شوند، که درعین تنیدگی باهم، صور دیگری دارند، که هر کدام از این سه مسئله ما را به نتیجه دیگری رهنمون می 

 اط ضروری قادر خواهم بود نمای کامل هر صورت را به نمایش بگذاریم! سنجیدگی و حتی تنها با
فکر می کنم در جایی از نوشته شما، یا شاید نوشتۀ کس دیگری، این سؤال مطرح شده است که از نظر من قهرمان 

 کیست؟
نه مثال ـ که در از نظر من کسی می توانست قهرمان نامیده می شود ـ بگو رسش باید بگویم که؛برای جواب به این پ

این ماجرا جان خود را به خطر می انداخت و فرخندۀ مرحوم را نجات می داد، که با تأسف چنین شهامتی در آن 
  همه انسان، نه در زن و نه در مرد، دیده نشد!

صالحه وهاب واصل یا هر شخص دیگری  پیدا می شد و شما یا خانم گرامی چنین انسانی در میان آن همه آدماگر 
 ، باور کنید که من هیچ گونه مخالفتی با آن نمی کردم. یداو را قهرمان می نامید

که انسانی به انجام آن آگاهانه، با قبول تمام مخاطرات، و با  ،قهرمان شدن به ارزش و اهمیت کاری تعلق می گیرد
نیت انجام آن کار، دست می زند! در ماجرای قتل آن مرحوم هیچ کدام از اجزائی تشکیل دهنده ای که موجب عطای 

 برای آرزو کردن پیدائش هزاران فرخندۀ دیگر ازموجبی  لقب قهرمانی به او شود، وجود نداشت. به همین حساب
 گردد! هم باید منتفی  خون وی

 ـ  در باب ارزش زدایی زن، یا زن ستیزی، که شما مرا بدان متهم نموده اید:5
فکر میکنم یک هفته پیش دوستی به من تیلفون کرد و ضمن صحبت پیرامون نوشته های اخیر من گله کرد که 

 زن بودن شان باید در نظر می گرفتم.ر هنرمند بودن و بخاطحداقل احترام خانم صالحه وهاب واصل را به خاطر 
، به عنوان یک خواهر، یک دختر، یک مادر من به ایشان به عنوان یک شاعر توانابه جواب این این دوست گفتم: 

، بخاطر قلب پاک و مهربانی های این موجود که به مراتب نسبت به موجودی بنام مرد و به عنوان همسر کسی
احترام به زن بخاطر زن بودنش، از دید من بی احترامی به زن است. زمانی ، اما  احترام دارم رووف تر هستند،

که شما از برابری زن و مرد صحبت می کنید، زمانی که شما از حقوق برابر زن و مرد حرف می زنید، احترام به 
نظری است حاوی و زن به احترام به انسان تبدیل می شود. زن را زن دانستن و به او احترام کردن از نگاه من 

هم در )بنام انسان( هنوز حاکی و برخاسته از همان نظر تبعیض گرایانه ای که باوجود تعهد به دفاع از حقوق زن
 پس کلۀ ما موجود است. 

نزد من فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. به همین دلیل در تبادل نظر برای روشن ساختن یک مطلب، هر دو، به 
قرار  ، با قبول و پذیرش سهم مسئوالنۀ خویش،حیث یک زن و یک مرد، باید در برابر هم حیث دو انسان، نه به

بگیرند. نزد من این مسئله این گونه است؛ و اگر گاهی از حقوق برابر یا آزادی زن در جایی بحث می کنم، این 
مردم ما بدان توجه کنند و به باید متوجه آن شوم، بلکه به این دلیل است که  خودم بحث از آن نشئت نمی گیرد، که 

 تحقق این امر اهتمام ورزند! 
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زن ستیز از نظر من، در کنار کسانی که عمالً مخالف برابری و حقوق یکسان زن و مرد هستند و به زن آزاری 
می پردازند، کسانی هستند که به زن به خاطر جنسیتش احترام می کند. وقتی ما از انسان حرف می زنیم، بین انسان 

و شکل و شمائل و نشانه ها و... من در یکی  ندامهیچ فرقی وجود ندارد؛ نه در رنگ، نه در جنسیت، نه در قد و ا
م که مبارزۀ من برای آزادی، برابری و حقوق زن برای آن است که مرد را از شانه ها ه ااز نوشته هایم یاد آور شد

 ای مرد سوار کنم!زن را به شانه ه پائین کنم و مرد را از شانه های زن زن پائین کنم، نه برای این که
 ـ  در باب تعلیل شهادت یک مرد و دو زن:6

ارچند من این تفاوت مرا به یاد تعلیل شهادت یک مرد و دو زن در اسالم می اندازد، که یادآوری این جمله: "
این نظر آنقدر هم بی جا نبوده ولی دیده می شود که این دلیل آوردن ازسوی مدافعین  پشتیبان و مشوق آن نیستم،

خانم واصل را متوجه بسازم که وجود این گونه تفکرات در باب زنان را در جامۀ محترم برای این بود که  است!"،
 . و خود دستۀ تبر دشمنان حقوق برابر زن در جامعۀ ما نشوند خویش فراموش نکنند

التفات به این گفته که دوست آنست که ترا می گریاند...،  من باور دارم که ابراز برخی از مطالب با تلخی الزم، با
یا یاد کردن یک موضوع به بارۀ یک مسئله، ، نسبت به سکوتی بر وفق مصلحت دربسیار ضروری تر هستند

 ! شوخی یا برای حصول رضایت کس یا کسانی
ا در جامعۀ ما و در برخی از نیستم. حقیقت همین است که گروهی از انسان ه و محافظه کار من انسان مالحظه کار

 کشورهای جهان، این گونه فکر می کنند که زن موجودی است احساساتی!  
ما باید حقایقی را که در جامعه و در فرهنگ ما وجود دارند، نادیده نگیریم؛ باید دانسته با آن به مبارزه بپردازیم و 

ـ پیش از آن که دیگری آن را، با تأئید به اعتقادات  به اصالح نقص و نواقصی که در ما وجود دارد، اهتمام بورزیم
 خود، به رخ ما بکشد! 

من در جمله ای که به کار برده ام واضح نوشته ام که "ارچند من پشتیبان و مشوق آن نیستم"، ولی نمی دانم که شما 
 محترم با چه قصدی این عبارت را از جمله حذف نموده اید! 

احساسی قضیه پرداخته اند، خود به این موضوع اشاره نموده اند، در حالیکه انتظار خانم واصل به جنبۀ عاطفی و 
 دیگر، از هر دو بعد، بعد عقلی و احساسی آن، توجه می شد!    است که به این قضیه، و هر قضیۀ انسانی این بود و

 د: ـ   در باب این پرسش که اگر او خرافاتی و یا وهابی می بود، آیا قتل وی مباح بو7
این نوع سخن و این گونه تصور منتهای کژاندیشی و خبث باطن یک همه احترامی که به شما باید داشته باشم؛ با 

 انسان بیمار را به نمایش می گذارد. 
چنین استنباطی از گفته های من نشان می دهد که حتی برخی از مکتب رفته های ما هنوز قادر نیستند متنی را به 

 طلبی را به درستی از آن استخراج نمایند. خوبی بخوانند و م
گذشته از این، با شناختی که جناب شما طی این همه سال از من و افکار من دارید ـ من گفتۀ شما محترم را مبنی بر 

می توانم این که شما تنها دو یا سه نوشتۀ اخیر مرا خوانده اید، اصالً باور ندارم ـ چگونه تصورمی کنید که من 
م؟ انسانی که مرگ انسانی، بخاطر خرافاتی بودن، بخاطر افراطی بودن و بخاطر وهابی، یا طالب سانی باشچنین ان

 ؟ و با چنان بی تفاوتی آن را به زبان می آورد و یا و داعش و... بودن آن انسان، برایش بی تفاوت است
ی کینه جویانه این حرف را می آزرده نشوید؛ اگر شما محترم از روی بی عقلی یا غرض یا بکارگیری نیت ها

حد و اندازه ای که فراتر از آن را  زنید، بی عقلی، غرض و بکارگیری نیات کینه توزانه هم حد و اندازه ای دارد!
  جنون و  تباه شدن کامل عقل و انسانیت می نامند!

 ـ  در باب اینکه احکام مندرج مقالۀ من از جایگاه چه شخصی اصدار یافته است:7
یک مقاله من درموقفی نیستم، و هیچگاهی هم خواهان آن نمی باشم، که به صدور حکمی دست بزنم! مقالۀ من  اوالً 

بود. مقاله ای که اغراق در توصیف اشخاص را که میان ما به مرض مزمن و خیلی خطرناکی  ـ توضیحی تحلیلی
از بی توجهی شما محترم به مطالب مندرج در  تبدیل شده است، به نقد گرفته بود. این اشتباه هم حتماً و طبق معمول

 رخ داده است! سه مقالۀ اخیر من که گویا شما محترم آن ها را خوانده اید،
ثانیاً موضع من در نوشته هایم، به عنوان کسی که می کوشد به تحلیل قضایا بپردازد، کسی که داده های مربوط به 

هایی از یک رویداد بررسی و فهرست بندی می کند، کامالً مشهود یک قضیه را برای یافتن حقایق و گرفتن نتیجۀ ن
و معلوم است. چنین شخصی برای رسیدن به نتیجۀ نهایی مجبوراست تمام داده ها یا تمام اجزاء یک رویداد را )به 

 حیث یک کل( مورد تحلیل و بررسی قرار بدهد. 
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ـ  م اقتصادی، هم فرهنگی و هم روانیتماعی، هچون قضیۀ قتل فرخندۀ فقید عوامل مختلف ـ هم سیاسی، هم اج
داشت، باید این مسئله از همه ابعاد به بررسی گرفته می شد! وقتی موضوع چنین باشد، تعجب نکنید که چنین 
شخصی، هم یک مرد سیاسی، هم تا حدودی یک جامعه شناس و یک روان شناس و یک مورخ و یک فعال 

 اجتماعی و... باشد! 
غل، یا مسلک معینی، هرگز مانع پرداختن به کار فکری یا دست زدن به امر تحلیل یا دادن نظر در داشتن کار و ش

زمینۀ خاصی نمی گردد. حضور فعال ده ها دکتر طب یا انجینر ساختمانی یا فزیکر و داروساز و شاعر و ادیب و 
اد و تاریخ و حقوق و جامعه زبان شناس و معلم و... در عرصۀ سیاست، که بدون داشتن اطالع کافی از اقتص

شناسی و روان شناسی و توان تحلیل قضایا موفقیت در آن میسر نیست، مبین آن است که برای خیلی از کارها 
داشتن آگاهی مشخص و معینی حتمی و واجب نیست. پس بیهوده در پی مشخص کردن جایگاه چنین انسانی نباشید؛ 

من انسانی هستم در جست و جوی  وقات همه کارۀ بی روزی، مانند من!!زیرا او می تواند همه کاره باشد؛ بعضی ا
در ظلمت کامل به سر می برند؛ حقیقت و ترویج آن در میان مردمانی که اکثریت قریب به اتفاق آن در بی خبری و 

 و نه چیز دیگری! تنها همین
رح گردید که در مقالۀ تحریری شما ـ  در ادامۀ صحبت تان نوشته می کنید: "این سؤال به این جهت نزد من مط8

این موقف ها کامالً مکدر اند و نمی توان کرسی و پست نگارنده را در آن تشخیص کرد. تشخیص این کرسی 
سرنوشت نه تنها مندرجات مقاله بلکه سرنوشت مخاطب مقاله را نیز معین می سازد تا بداند که دوست مثالً 

 و عقالنی برای او در بغل داشته باشد او را بکجا خواهد برد." روشنفکری که معموالً رسالت پیشروندگی
روشن است. این که سرنوشت شما به عنوان و مقاله نویس  به کار برده اید( شما محترمسرنوشت مقاله )کلماتی که 

مخاطب روشن نیست، متأسفانه من کاری کرده نمی توانم؛ زیرا روشن شدن سرنوشت شما محترم به کار 
ی برا و خرد خود شما محترم، به مثابۀ وسائل و شیوه های کاریک، مستمر و عمیق، و به مقدار عقل سیستماتی

 ارتقای توانایی متن خوانی تان، بستگی دارد.
معتقدین به مرگ مؤلف این است بحث وگفتمان "مرگ مؤلف" چیزهایی شنیده اید! باورخیلی از از شما محترم حتماً 

ر از صحنه و از دید خواننده ناپدید می شود. آنچه باقی و بارز می ماند همان اثری است که نویسنده با نوشتن یک اث
اده، آقایان عبادی، صالح، که خوانده باید از آن درک مطلب کند. یکی مانند جناب بارز صاحب، آقای جواد حسن ز

چندین دوستی که  ن رسیده است،محامد، آقایانی که از طریق پورتال افغان جرمن آنالین ایمیل های شان به  حمید و
مستقیماً به من ایمیل نوشته اند و کسانی که تیلفونی از نوشته های من استقبال نموده اند و... از نوشته های من 

مرا زن ستیز، وکیل قاتلین فرخندۀ  از این نوشته ها تلقی و استنباط منفی دارد و رداشت مثبت داشته اند و دیگریب
وهابی بودن، می شود. و یکی هم، مانند شما محترم،  بخاطر یانسان عالقمند بودن به قتل بهم متهفقید و کسی که 

نتوانسته است سرنوشتش  نوشتۀ من نوشته می کند، کهباالخره در اخیر مقالۀ خویش  باوجود هزار ناسزای در لفافه
بپرسد: عزیزم، تو که از این مقاله چیزی  یکی هم پیدا نمی شود که از این آقانمی داند چه کاری کند!  را معین کند و

 بدستت نیامده است، پس این همه جوش و خروش از بهر چه بوده است؟ بهر روی: 
به فکر ناقص من با حربه ای عقل و کار برد درست آن و حفظ استقالل فکری و حفظ تعلقات در محدوده ای که 

سرنوشت هم می توانید محترم ئر انسان ها تحلیل کند، شما انسان بتواند قضایا را بدون هراس از گسست روابط با سا
 را معین سازید.و هم سرنوشت مقاله و مقاله نویس خود 

سطر آخر نوشتۀ شما مرا بر آن داشت تا از جناب شما سؤال کنم که شما محترم که تنها سه مقاله اخیر مرا مطالعه 
ده است، چطور فهمیدید که من دعوای "رسالت پیشروندگی و نموده اید، و این سه مقاله هم مورد قبول شما واقع نش

عقالنی" دارم و در زمرۀ روشنفکران بحساب می آیم؟ و شما چگونه یک انسان بدطینت، سادیست و انسانی را که 
در صدد برائت دادن فرومایه ترین انسان ها برآمده است، به صفت "دوست" انتخاب کرده اید؟ دوستی انسان های 

 "!! کند همجنس با هم جنس پروازمگر نشنیده اید که می گویند: " انسان های بد، امری عجیبی است!!با خوب 
 کلمات به اصطالح شما "رکیک": در باب استعال ـ 9

بکار برده ام، مناسب ترین کلماتی هستند که  فرخندۀ فقید تماشاچیان و برای قاتلین از نظر من کلماتی که من برای
و این کلمات برای افراد چنین سست مایه و سخیف و حقیر و زشتخوی  ها باید بکار برده شود. برای چنین انسان

ها لقب و مقام "آقا" و شائسته آن نیست که به این  کلمات باشند. کاری که این ها کردند، نباید مناسب تریوحشی 
و... داده شود! شما محترم مخیر "سرور" و "محترم" و "ارجمند" و "بزرگوار" و "معزز" و "گرامی" و "محتشم" 

 ادامه دارد    اما من آن ها را مستحق همان کلماتی می دانم که از نظر شما محترم رکیک هستند!هستید. 
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