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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  سيد ھاشم سديد

 ٢٠١۵ جوالی ٠٣
  

 ! سالمز،ي عزیداکتر صاحب انصار
 

 بلکه شما م،يستي ھا نوانهياست ما د که قابل ترحم ی کنم کسی من فکر می سوزد، ولی دلتان به من مکه ني از اممنون

 ! دي جھان ھستارانيھوش

 انسان ھا ی ھمه بدبختني ااي آ،ی و بدبختیراني ھمه وني ھمه نفرت و جنگ و کشتار، به اني به اد،ي جھان نگاه کنني ابه

  است؟ وانگانيکار ما د

 :  گفتی که مدي را بشنوی و سخن مولوديائيب

 و پروانه شوــروانه شــش درا پــ دل آتدرــوان      شووانهي شو دهواني رھا کن و عاشقانه دلتيح

 د،ي من بپردازی به تداودي باز حق دارد،ي ما آتش نبردۀوار از خان" ميکل" اگر د؛ي ھا داخل شووانهي ما دیاي به دنبار کي

 ! دبود، بھتر خواھد ي باششي شما محترم در فکرعالج خو اگر کنمی آن فکر مريدر غ

 که شما و ی دارم؛ نه با عشقنهي در سوانهي دِ داشت که مننهي در سدي بای من، آتش عشقۀ شدن به گونوانهي دی براامنتھ

 ! سر دارندرثال شما دما

 : گفتی می اصفھاننشاط

  شومرانهي و از خانه به ورمي دل گدست     ومـ شوانهيـرده ام امروز که دـ کـیھوس

  

   کند؟؟  ی نشاط ھوس فرار از خانه مچرا

 ی جھان را زودترعالج موانگاني از دکي حرف ھا کدام ني با اد،يحرف نزن...  وکيولوژيروبي نواتيق من از تحقیبرا

 دار جنگ ی نکتائی و جنگ و دزد ھاتي در جھان محرومیتا وقت.  ھا فراگرفته استوانهي سراسر جھان را دد؟يکن

 .  استیوانگيافروز پول اندوز وجود دارد، د

 . دي آیوجود نمه  باي با آمدن کودک به دندر حد صد در صد با پرسنتاژ ،یانگويد

 .  سازدی موانهي او را به مرور زمان و قدم به قدم دیادص و مناسبات اقتیاسي سستمي و سی زندگطيمح

 ـ ندي آفری موانهي که ددي را عالج کنیستمي اولتر نظام و سد،ي را، عالج کنوانهي ھمه دني ااي مرا، دي خواھی شما ماگر

 تي و فقر و محرومنندي آفری متي ھا ھستند که فقر و محرومستمي سني که ادي خود بدان اعتقاد داشتیھمانگونه که زمان

 ! استیوانگي و جھالت و دی و دزدی خودفروشیمنشا

 نيت به دنبال ابراز ا درسگر،ي دیو در جا." خداوند کمک تان کند بنده از آن عاجز است: "دي گوئی مکجايدر ! دينيبب

 ديزني که در آن دست و پا می حالت نارامني کمک تان کنم که از ایباوجود ھمه من حاضرم جد: "دي فرمائیعجز، م
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 از ی است و ناشی جدشنھادي پکي نيا٠مياي شخصأ نزد تان برم انجام داده و حاضگاني راتاني را براني اديخارج شو

 ..." باشدي ام می وافغانی انسان،یسوگند طب

 ی مکجاي در قهي دقکي کمتر از اني است؟ شما در جریاري ھوشۀ گونه سخن گفتن نشانني ااي که آدي به من بگوئشما

 شما به ايآ! دي عالج کنیعني مرا کمک، دي توانی که شما مدي فرمائی مگري دی و در جائستمي که من قابل عالج نديگوئ

 عالجم دي گوئی چرا مستم،ي قابل عالج ناگر نه؟ اي من قابل عالجم، ايآکه باالخره  دمي من؟ من نفھماي د،ي داراجيج احتعال

  ستم؟ي قابل عالج ندي گوئی و اگر قابل عالجم، چرا مد؛ي کنیم

قرن ... روي نقاتي ھمان تحقی نوع سخن گفتن ھم از آموزه ھاني ادي شاد؟ي زنی گونه حرف مني تان ھم ھمضاني با مرايآ

 !! باشد٢١

 خود ی ھای از توانائاي ، نموده استی انسان در زندگکي که ی و علم و کار ھائليکرار از خود و از دانش و تحص تبه

 : داشته باشدلي تواند دو دلیسخن زدن، به نظر من م

 ني ا ترديدی نيست که. غره استاري داند و به آنچه است، بسی می انسان استثنائکي خود را ی انسانني چنکه ني ایکي

. ندي گویم" یاز خود راض "ی انسان ھا را انسان ھاني چننيدر فرھنگ ما ا.  استیماري از بی نوع، از خوددينوع د

 د،ي صاحب قرار داراني جناب ھاشمی ھایکي کار با تأسف شما در نزدني ادر ! کلمه بار مثبت نداردني که ادي دانیشما م

 ! ترني پله پائکيفقط 

 ی کار مھمکيو او با ذکر مکرر .  دھدی رنجش می داشته است که به سختی کمبودیزندگ در ی شخصني چنکه ني ادو

 در ، به رخ ديگراننهي زمکيش در تي موفقدني احساس کمبود را، با کشني خواھد ای انجام بدھد، م در زندگیکه توانسته

 و کشش بي عني جلو ادي توانی مد،يان شما ھنوز جوست،ي نبندهي کار زني کنم چنی که فکر موانهي دِمن. خود سرکوب کند

 ! باشدري ددي صاحب شااني جناب ھاشمی اما براد،يري را بگرانگريو

 ادي به دي شما را که به مردم داده بودی من تنھا خواسته ام وعده ھاد؛ي نموده اادي که شما از آن ی قسمت موضوع دومدر

نام ھمان ه من ب! دي بگوئدي دانی و آنچه را که مديمردم راست باش خواستم، از شما بخواھم که با ی تنھا ممن. اورميشما ب

 ً ظاھرا خيرخواھانۀ و اعمال پنھانافکار در باب ی کمدي که داریانسان ھا از شما خواھش کردم که با استفاده از علم

 . دي بگوئیزي اش چیري در خصوص آن موضعگويژهه ، باني ھاشمیآقا

 دھد که وضع شما ھم در ی که ساخته ذھن شماست، نشان میزي چ،یتخبارات اسی ھاتي فعاليۀ ساختن قضمطرح

ً که اصال به ذھن من وجود نداشته است، یزي من به چی دادن سخنانارتباط! ستي از وضع من چندان بھتر نیوانگيد

 اشاره نکرده ی انسانچيمن به ھ." دزد به سر خود پر دارد: "ندي گویم.  دھدی بودن شما را نشان مماريخود عالمت ب

 .  شنومی م از زبان شما بارني اولی را برای مطلبنيچن.  شناسمی را می شخصنيام؛ و نه چن

 بود، گپ ی مورد اگر زندگنيدر ا". ستين ... استيًکار من فعال س" که دي شده اادآوري تان ۀ از نوشتی در جائشما

 !  جامهاهي سی و ک، استدي جامه سپی که کني در مورد انيھمچن ! زدميخواھ

 از کاروان ھا را شاھد بوده ام که به مقصد یلي من خراي ندارم؛ زی غمچي کاروان ھا ھاي از عقب ماندن از کاروان من

 که یـ با تعصب"  خودیبازو" و به زور ريخدا کند به خ. مي گوی مکيو کاروان موجود را به شما تبر.  استدهينرس

 !ديل برس ھا را گرفته است ـ به منزیدامن برخ

 دانند که او ی انسان مکي از چرخاندن چشم ی شده اند که حتاري ھوشه ایانسان ھا امروز به انداز!  صاحب محترمداکتر

 که تا کنون شما را نشناخته ی کسانی برا! دانندی ھا آن را میليد، خي کنی چه تالش میشما برا.  در کله داردیزيچه چ

 ! زرگرۀ کند؛ مانند آتش کوری را حل مزيزمان ھمه چ. مي دھیاند، ھم من و ھم شما موقع م
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 ميرو شوه  که باز ھم با ھم روبی زمان ھائی برامي گذاری سخن ھا را میباق.  کنم ھمه حرف ھا زده شده استی مفکر

 و یھ کوچک است و امکان ندارد که ما گاايدن.  ما چه بوده استی که حاصل کار ھاميني و ببمي مراحل ھم بگذرنيو از ا

 .ميرو نشوه  رو بگري دکي با یئدر جا

 ی منجاي به اد،ي بخوانیگري دی تان نوشتم که جواب تان را در جایکه من برا  نکته را که چرا با آنني ساختن اروشن

 کي بحث به جهي و در نتدي صاحب به آن جا سر نزناني جناب ھاشماي شما دي است که فکر کردم شاني ایفرستم، از برا

 ! شودليتبد" وگمونول"

 یم. دي بخوانبار کي را ی فرھاد ناجۀ، نوشت"وانهي دنيعاقل تر" تان ممکن باشد کتاب یاگر برا:  دوستانهۀي توصکي

 . ھشتاد صفحه باشداي ھفتاد دي شاست؛ي نیکتاب پر حجم. د خواندن را دارکباري اما ارزش د،ي مصروف ھستاديدانم ز

 دي باشروزي و پبھروز

 


