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   مونشن–خالق داد پغمانی 

   ٢٠١٣ می ١٠

  

  نه پدر روز دارد و نه ھم روز پدر
  

ودم تا به جای  وقتی بعد از استحمام به طرف ميز کھنه و رنگ و رو رفتۀ آشپزخانه حرکت نم»نھم می«صبح روز 

ھمان چای صبح وطنی ما را صرف نمايم، خالف ھميشه ديدم که بچه ھا با مادر شان در انتظارم می » صبحانه«

از آن گذشته يک دسته گل زيبا نيز برروی ميز قرار . صرف نمائيميکجا باشند تا بعد از سالھا چای صبح را با ھم 

فتد؛ با تمام تعجبی که از اين بابت برايم دست داده بود، اصالً اين داشت، کاری که به ندرت در خانۀ ما اتفاق می ا

  .احوال پرسی نمودمھا تغييرات را برروی خود نياورده طبق معمول با بچه 

تعجب من از آن جھت بود که نه تنھا، موجوديت دستۀ گل زيبا برروی ميز چيز غير منتظره به نظر می خورد، 

زيرا با در نظرداشت آن که . گام چای صبح بيشتر از دستۀ گل غير منتظره بودبلکه تجمع ھر چھار پسر آنھم ھن

زودتر به کار می رود و آن ديگری دير تر و يا ھم يکی يکی زندگانی و کار خود را دارند، يعنی ھا ھريک از بچه 

ً از خانه چيزی به نام صبحانه بر  نمی دارد، موجوديت ھر با مقداری نان و پنير به راه می افتد و آن ديگری اساسا

  .چھار پسر، خود به خود می توانست سؤال برانگيز باشد

در ھر صورت وقتی بچه ھا متوجه شدند که من از آنھمه ابتکار چيزی ندانسته ام تا به اصطالح غافلگيرم بسازند، 

ازه متوجه شده بودم من که ت. را تبريک گفتن و از اين قبيل حرفھا» روز پدر«خود سر زبان آمده شروع کردند به 

است و اينک بعد از سالھا زندگانی در جامعۀ المان » نشين کمال ھم«ی آنھا ناشی از تأثير »بروبيا«که تمام آنھمه 

  مگر پدر ھم روز دارد؟: ياد گرفته اند تا از پدر در يک روز قدردانی نمايند، نخست با شوخی تذکر دادم

براز امتنان، با تذکر چند مطلب درواقع ھمان موزيک تکراری را برای اما بعد تر برخوردم را جدی ساخته ضمن ا

وقتی چای تمام شد و ھريک به دنبال کار خود رفته و . تأکيد ورزيدم» ه کوه بد مکوهښ« شان نواخته بر اين جمله 

روز پدر که من ھم خود را به معشوقۀ حوصله مندم يعنی کمپيوتر کھنه ام رسانيدم، بدان شدم تا اندکی نسبت به 

  .نام گذاشته اند، فکر نمايم» روز مرد«برخی ھا آن را به تقليد از روز زن، 

  :اينک اين محصول مغز ناقص من و آنھم شما
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 آسمان هب» امبريعيسی پ«را در جھان مسحيت چرا به حساب مذھبی و آنھم زمانی که گويا » روز پدر«به اين که 

ر دليلی که بوده سرانجام برای شاغالن يک روز رخصتی است، می ترسم عروج می نمايد، کاری ندارم، زيرا به ھ

زير بھانۀ بيھوده بودن، چنين روز تعطيلی از » کم فروشی را به ياد بقال آورده«چيزی بنويسم که به اصطالح 

  .جنتری کشور ھای مسيحی نيز حذف شود و آنھم در حالی که خسته اش ھم به گردن يک افغان بيچاره بيفتد

 اين ھم اميدوارم که تجليل از چنين روزی صرف برمبنای ساختمان بيولوژيک مرد ھا بنا نيافته باشد، زيرا در آن به

بلکه .  از تخصيص چنين روزی بھره مند می گردندکه وجود داردصورت ھرچه سگ و پشک و خر وگاو مذکر 

سازد و در به، تغذيه و حفظ آن را نمايان  در گام اول موقف و نقش پدر در تشکيل خانودیھدف از تجليل چنين روز

  .الزم دھدابعاد وسيعتر نقش کلی مرد را در جامعه تبارز 

 و چون. خود را نمايان ساختند» مرد«و بعداً » پدر«وقتی توسن بی لگام فکرم بدين ساحه پا گذاشت، نخست مفھوم 

يعنی چه؟ ھمانی که قرار » پدر«. اخته استمشکل خود را نمايان سو رأس ينجا رسيدم تازه متوجه شدم، که نوک دب

  :است چنين باشد

  »پدر ھرقدر بد باشد، به اوالد خود بد نيست«

مگر تمام ما ھائی که ادعای پدر بودن داريم، در ھمين چوکات کوچک می توانيم بگنجيم؟ وقتی پدری برای 

می دارد و وی را ناگزير به بازار کار  فرزند دلبندش را از درس و تحصيل باز ،ھمچشمی و رقابت با اين و يا آن

» ولور«می فرستد تا با خراب کردن آينده اش، اشتھای سيری ناپذير پدررا اندکی کاھش دھد و يا اين که با گرفتن 

دخترش را به مانند يک برده به فروش می رساند تا تمام عمرش به بردگی جنسی بگذرد ويا دخترک خرد سالش را 

ط فئودالی و به دنباله روی از اخونديزم و چلی و مال، از رفتن به مکتب باز داشته، در تمام زير تأثير فرھنگ منح

عمر وی را دستنگر يک مرد می سازد و يا اين که به تأسی از حاکميت اخونديزيم، بيچاره دخترک را در چھار 

بگرام، ابو غريب و گوانتانامو پيش ديواری خانه چنان به زنجير می کشد که زندانھای مخوف و دھشتناک پلچرخی، 

  آن قصر سلطنتی جلوه نمايد، آيا می شود باز ھم به چنين انسانھائی پدر خطاب نمود؟؟

بگذرم و آن توسن بی لگام را در » پدری«ادعای   از خيرتا تصميم گرفتماز شما چه پنھان، وقتی بدينجا رسيدم 

 حال می خواھد پدر باشد و يا به گفتۀ بچه ھای مکتب غازی به جوالن بياورم،» جنس مرد«پھنای وسيعتری يعنی 

  .رخ در نقاب خاک کشيده باشد» بی ولد«

زير تأثير فرھنگ مرد ساالرحاکم در طی قرون و اعصار، معنای » مردبودن« متوجه شدم که در جريان اين فکر

 در جامعۀ مرد ساالر، فرھنگ مرد به تعبير ديگر. گسترده تر از آن پيدا نموده که بتوان به سادگی از آن گذشت

، که تطبيق  شده استنچه از صفات مثبت که می توان سراغ گرفت به مرد نسبت دادهآ ھر ،ساالری که به وجود آمده

به ميليونھا مرد بيولوژيک را از دايرۀ مردی و مردانگی بيرون می » مردانگی«آن صفات بر يک موجود مدعی 

  :اندازد، چنانچه

حال می بينيم در صورتی که يکی از مميزات مرد . »قول استرا مرد ھا «روفی است که گويند، ضرب المثل مع

بودن، وفاداری به قول، به عھد و پيمان است، کسانی که نه قولی  دارند و نه پيمانی، پس آنھا چه؟؟ آيا می شود 

ده می دھند، اما با ھر نسيمی جبھه آنھائی را که زير قول خود می زنند، در زندگانی اجتماعی به صد ھا قول و وع

عوض نموده نه از قول و پيمان اثری می ماند و نه ھم شرافتی که در گرو آن عھد و پيمان قرار داشته است، مگر 

نبايد به خود حق داد تا چنان اشخاصی را حد اقل در چوکات فرھنگ حاکم در جامعۀ ما از قطار مردان بيرون 

  نفر باقی می ماند؟انداخت؟ و اگر انداخت چند 
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، در چنين حالتی که مردانگی به انتقام جوئی در بستر صبر و تحمل نه »آش مرد ھا دير پخته می شود«: ويا گفته اند

تنھا توصيه می گردد بلکه يکی از شاخص ھای مردانگی شمرده می شود، آيا می توان به خود حق داد تا عناصر 

د، در قطار نر ھر تند بادی نه يک بار بلکه ده ھا بار سرتعظيم فرود بياورغير شکيبا و ضعيف النفس را که در براب

مردان به شمار آورد؟ يک روز به اميد نان بھتر درب اين انجو را بزند و روز ديگر از آن ديگری را، يک روز با 

ھر دم شھيد خود بم تفنگ انقالب افاده بفروشد و روز ديگر بر ھليکوپتر روسی سوار شده، از آن باال ھا بر مردم 

بريزاند، تا در بيرون از زندان است، روئين تن نمائی پيشه نموده بر آسمان و ريسمان بتازد و چون به بند افتد، 

نمی مقاوله پشت مقاوله امضاء نمايد، چنين افرادی را به ھيچ صورت با درنظرداشت فرھنگ حاکم در جامعۀ ما 

بول نموده اين بخش از افراد مدعی مرد بودن را نيز از صف قز زحمت را اميدورام خوانندۀ عزي. مرد ناميدتوان 

  .بيرون نمايد

مگر نه اين است مرد بودن را با چنين صفاتی ھمسان می دانند، » مرد واری در ميدان درآی« : و يا وقتی می گويند

  شھامت، شجاعت، از خود گذری، روياروی جنگيدن؟

مگر نه اين است که در چنين حالتی مرد بودن، مساوی » ردانه گپت را بزنشف شف نگو م«: و يا وقتی می گويند

، در پشت نامھای می گردد با صراحت لھجه، با نام و ھويت خود در ميدان جنگ در آمدن، از مردن نھراسيدن

  ؟پرطمطراق مستعار خود را پنھان نکردن

مگر نه اين است »  ظالم را از سر مردم کوتاه کنددر اينجا يک مرد پيدا نميشه، که دست اين« :و يا وقتی می گويند

که در اينجا مرد بودن مساوی می گردد با دفاع از مظلوم و بيچاره؟ مگر نه اين است که ظالم ستيزی يکی از 

ويژگی ھای مردی و مردانگی دانسته می شود؟؟ اگر چنين است که است پس تمام آنھائی که در مقابل ظلم و تعدی 

 شان، اخوان، امريکا و مزدورانش نه تنھا به کمک و حمايت از مظلومين نپراخته اند، بلکه خود به روسھا و ايادی

 جوی ھای خون به راه انداخته  و ھنوز ھم فرود آمدهمثابۀ تيغ عريان دشمنان ميھن و مردم، بر فرق مردم بيچارۀ ما 

  می اندازند، آيا می شود آنھا را مرد گفت؟

، يعنی نان آور و سرپرست خانه و خانواده اش است، با چنين » خود استۀحاال مرد خان« : و يا وقتی می گويند

در تمام عمر دست به گرم و سرد نزده از قبل کار و زحمت ديگران زندگانی می که نگرشی آيا می توان آنھائی را 

  نمايد، مرد دانست؟؟

به مفھوم وطنی ما در تمام کرۀ زمين بگردم و به ، قبل از آن که منکر موجوديت مرد چون جوالن فکر بدينجا رسيد

مگر شما خوانندگان عزيز می . ھمان حکمی برسم که عنوان اين مقال است، آن توسن بی لگام را امر به توقف دادم

توانيد رخش ھای رستم فکر تان را از جوالن بازنداريد و ھمين طور جلو برويد، اگر در نھايت مردی در روی 

  .ند، گناھش به گردن خودتانزمين باقی نما

  باعرض حرمت

  

 


