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  يونس نگاه

 تمال برادر چندان زنده نيس
گويد بلکه  مال برادر سخن نمی) اول. اند چند پيام دارد ش نشر کردهبودن يد زندهئأی را که از مال برادر برای تئويديو

مال برادر پشت ميز دفتر، محل کار يا ھنگام ) دوم. اين يعنی مال آزاد نيست. خواند سخنان نوشته شده را طبق دستور می

خانه نشسته است و با  گويد بلکه در اتاق متروک شبيه نظارت حال سخن نمیچشم کامره و سر به موريت چشمأانجام م

کنار مالبرادر يک آدم ) سوم. ش نيستاين يعنی مال برادر در مقام. خواند  گرفته و لبان خشکيده چند جمله را میۀروحي

خانه بيشتر شباھت  مور نظارتأمماند بلکه به مستنطق و  کننده نيز چندان به خبرنگار نمی الؤمسلح ايستاده است و س

 .ش مثل آن دو خبرنگار کوفتگی داشته باشد و به پرستامول ھم دسترسی نداشته باشديعنی او شايد بدن. دارد

  .کشد ولی چندان زنده نيست  پيام آن ويديو اين است که مالی شما نفس میۀخالص

*****  

ين ئکند، از گلوی خودش نيز آب خوش پاخواھان کار  مال برادری که در حرکت مبارزه با خواھران و دشمنی با آزادی

 .رسد آدمی که به آزادی ديگران ارزش قايل باشد، خودش نيز به آزادی می. نخواھد رفت

ت نداشت در پاکستان أکرد، کسی جر و دخترش را در قطی نمیمال برادر اگر خواھر . آزادی برای ھمه خوب است

ِآن طرف ببرد، يا در کابل از تخت معاونيت صدراعظمی با قاب تربوز به رويش و طرف  زنجير به گردنش انداخته اين
 .کوبيده زنجير پيچ به نظارت خانه ببرد

خانه ببرد، چه رسد به چوکی معاونيت  تتواند آدم را از چوکی معلمی مستقيم به نظار  آزاد کسی نمیۀدر جامع

ما دمکراسی را برای . دارد ون نگه میِرا از شر ھمديگر تاحدود زياد مصمدار ھمه  ِداشتن دولت قانون. صدراعظمی

 .خواھيم، حتی برای مالبرادر و مال ھبت هللا ھمه می
 

  


