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 پیشین نوین معکوس حقیقت حقیقت

 
29/05/2014 

 

را  یتیقعوا چیشهر ه نیا شب گفت که "در مهین بزرگوار به رهگذر ییکه آن زندان میدیرس نجایگذشته بد ادداشتی در

 " .است نیشیپ قتیحق معکوس نینو قتیحق ندیگو یم رایز دیآن نام ییقیبه نام حق توان ینم

 پُرسد: یشب م مهین رهگذر

 بزرگوار آن دوست " وکنند؟ یم یخود چه حساب باطن پس مردم در پندارند قتیرا حق خطا راست و اگر دروغ را"

 یۀع فرضتاب اکنون کردند یآن فکر م ییهمنوا ای ییجدا در گفتند و یباطن م و ظاهر انیشنیپ دهد که آنچه را یپاسخ م
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استحکاِم نظام  یموضوع برا نیهم و یعمل ضرور زبان و در رمانروااز ف یرویکه پ یمعن نیاست بد دهیگرد نینو

  ت.اس یاز معن یخال موهوم و تیواقع نانیا دگاهید . باطن ازستا یکاف

مردم به اساِس  شهر نیا دهد که در یجواب م شیبزرگوار برا ییزندان پُرسد و یمردم م یها ییاز صف آرا رهگذر

 و یانپاسب ذاب وع ُکشتار، زجر و شان قتل و است که کار انیگروه جنگجو یکی . شده اند یگروه بند شهیپ شغل و

ست.  شان ا با مردِم خود میشان دا جنگ و ندا دهینجنگ یرونیکنون با دشمِن ب تا انیاما گروه جنگجو است و ینگهبان

 گرید دهند. یانجام م ابندیکه فرمان  یبه هرکار یول اند اموختهین یهنر فن و چیگروه کارگران استند که ه گرید

ُشستن، دوختن  یکارگاه ها روزها در و برند یکارگران به سر م و انیجنگجو خدمت ها در که شب گروه زنان استند

 قالب چون در زوال است و حال شان در که نسل است زیگروهان ن یگروه ب انیم نیا در اما و کنند یم پُختن کار و

 ب وکت سندگان صاحبینامدار، نو فرستند که اُستادان یها م زندان گروهان را در یب گنجند ینم یرونیب یگروه ها

اما  دست داده اند. و ازها  زندان شکنجه در ریز را خود یگروهان جان ها یب ۀجمل قانونگذار در آثار، خردمندان

 آموزند و یرا م نبرد هنِر رزم و رند،یگ یپرورش قرار م سان تحت کیمشابه به سربازخانه ها  مکاتب کودکان در

 .دشو یبه فرمانروا داده م یکار شان درِس فدا یبرا

 :دیگو یبزرگوار م ییزندان رسد وپ یفرمانروا را م شب رمز قدرت مهین رهگذر

 شهیمه والیه دو نیا که مردم از داند یفرمانروا م .یگرسنگ یگرید و یتشنگ یکیآفت است  قدرِت فرمانروا دو رمز

 یزادآ یهر وقت که اندک هوا بال پناه ببرند و آغوش آفت حاضر استند در دو نیا از فرار به منظور و ترس استند در

 ۀشد داریب یآرزوها از درنگیمردِم ب کند و یبه شهرستان رها م را ابانیب دو غول نیفرمانروا ا مردم بزند سر در

 .بوسند یفرمانروا را م یپا خاک نهند و یسر به سجده م و دارندیخود دست برم

 ارک یکه بازپرس دهدیجواب م شیبرا یزندان پُرسد و یم شتنیخو از ییبازجو و قیتحق ۀبار شب در مهین رهگذر

پاُسخ  تو یقتو " و؟یبزرگ است شهر یمیدا از باشندگان ای"آ :رسدیم زیتو ن ییبازپُرس غم مخور نوبت ست،یپاسبانان ن

 از شب مهین کنند. رهگذر یرا اعدام م او شود و یجاسوس پنداشته م دهشت افگن و یاجنب هر نجایا یستیکه ن یبده

 :پُرسد یخود م دوست بزرگوار از و دهد یدست نم از را خود یلرزد ول یخود م خبِر ترس آور بر نیا

 یکس رایز ستیکردار ن رهنورد ُجرم در یا :" دیگو یم او " و شود؟ یشناخته م ُجرم ارید نیا چه گونه کردار در"

 ".ردیگ یقرار م یپُرس باز ارتکاب ُجرم مورد از شیمجرم پ ُجرم َشَود و عمل مرتکبدر تا ابدی یآنرا نم فُرصت

 ییزندان مجرم شناخت؟" و را یکس توان یصورت نگرفته باشد، چه گونه م یعمل ُجرم در یوقت رسد: پُ  یم رهگذر

هر فرد مکلف است  هر فرد بالقوه مجرم است و انیگروه فرمانروا یما به استثنا شهر "در :دهدیپاُسخ م بزرگوار

 شب پاسبانان نَبََرد. ادیهم از  خواب رد مسأله را نیا ثابت کند و را خود ییگناهیروز ب کردار شب و توسِط گفتار و

 ای او و سترب یۀهمسا ایاو  پاسبان ند،یگو یخواب سخن م استند که در یچارگانیب و ستندیا یم انیشهر نیهنگام بر بال

 انِ یهرش رسانند؛ یم انیفرمانروا به گوش و ندینما یم یراتیاو تعب یپا و سر یاز سخنان ب او شب ییخدمت ۀهمخواب

 بر یپاسبان گرید رایزندان راحت تر شده اند ز ام که در دهیخواب به زندان رفته اند اما شن در گفتار نیا از اریبس

 ".کنند یم ییسرا اوهیآسوده  با خاطر خوابند و یآرام م و ندارند نیبال
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 "سپارد؟ یبه آنان م یبیوجا چه و دهد یم ینظام به افراد چه حقوق نی"ا :پُرسد یباز م رهگذر

 "، "هرکس حق دارد درمال مردم است. نی"نظاِم نو :دیگو یم و کند یشهر اشاره م یبزرگوار به لوحه ها ییزندان

 کس هر "بر "؛ "فردگرا دشمِن همگان است. ." ردیفعّال بگ سهم شیخو ۀفرخند و یاستحکاِم نظام مردم ُگسترش و

با اشاره  د باد دشمناِن دولت!" و"نابو  ،نابود سازد." گرانید را در یدولت یضد یفرد یها شهیواجب است که اند

آن  و سازد یم یرا اجبار فیوظا باطل و حق را یکیاست. آن  نیافراد هم بی"حقوق و وجا :دیگو یلوحه ها م نیبد

 ".کند یبر م شهیر را از یآزاد گرداند و یرا واجب م تیجنا ارتکاب یگرید

شب از دوسِت بزرگوارش به  مهیرهگذر ن یهنوز پُرسش ها یول نمیچ یرا بر م ادداشتی نیا میگل جا باز نیا در

زرگ ب ی. تا آن فُرصت خدارمیگ یرا باز م گو گفت و نیدنبال ا گرید مساعد یفُرصت من در است و دهینرس انیپا

  2014 یم 29ر نگارگ !وهللا اعلم بالصواب. نگاهداِر دوستان باد

 

 بیست و پنجمقسمت   
 دومبخش 
 

 زنان درپشاور ییزندگان
 

 2014جون  2

 یآزاد ریاز س رمیمقدمه ناگز به عنوان نیا بر شود بنا یم زنان آغاز از یخود یاژدها ۀما دربار ث امروزبح چون

 شهیپ را از دست خانواده ها و هیاول یضرورت ها دیتول یدار هیسرما کهیهنگام آغاز کنم.  نیمغرب زم زنان در

شدِن  دایپ بود سبب دهیآغاز گرد بخار یها نیاشم کشف که از انگلستان و یانقالب صنعت باز گرفت و یوران محل

مزِد  ارزان و کار یجو جست و زنان بلکه در یها یآزاد داران نه به خاطر عالقه به زنان و کهیفابر ها شد کهیفابر

ان ساختند. هنوز مرد ریها سراز کهیفابر یخانواده به سو از حصاِر خانه و زیکودکان را ن یبلکه حتکم نه تنها زنان 

 زن در یعنی خواستند. یرا م او نیشیپ یها یو کدبانوگر تیزن همان قابل از نگرفته بودند خو دیوضع جد نیا اکه ب

فرزندان  شوهر و یبرا زیدر زمستان ها ن پُخت و یخوشمزه م یها بود که درخانه غذا یانان همان موجود تیذهن

اندِن داران با کش کهیفابر نکهیاز ا افلغ شوهر بود. خالصه که در هر حالت فرمانبَر بافت و ینرم م گرم و یجاکت ها

م کم ک ساخته بودند و یتجارت زیرا ن یجنس مناسبات یبلکه حت زن را یخانگ یها تیمشغول نه تنها کهیزن به فابر

به  یول بودند افتهیخانه نجات  ییشک از بردگ گرفتند. زنان بدون یم خو دیوضع تازه با نیبا ا زیمردان غرب ن

امروز  ود.شده ب لیبزرگ تبد تجارت کیبه  زین یجنس مناسبات گریبدل شده بودند. د کار طیحم و کهیفابر بردگان

ن آ و در خوانند یم یآنرا سکس انَدستر نانید که اشو یم نیهمان راه تأم غرب از بخِش قابل توجه اقتصاد کی زین

رخنه  یزندگ ارکان چنان در یسکس اندستر نیا خام زن است و هم مواد زن است و نیماش یعنی دیتول ۀلیهم وس

 ره وادا یالزم را برا تیکفا گرید معاصر عقب مانده اند و ییتکنالوژ ریسابق که از س کرده است که آن کارگران

رانده شده اند باز به  رونیب دشوار اریقهراً از کارزاِر معروض به رقابت بس کسب نکرده اند و عیصنا منجمنت



  
 

 

 6از 5

ماشا پورنو ت یفلم ها و خورند یبر َکوچ بدل شده اند که چپس م دهیلم یکچالوها ایو تیمردم به کَوچ پُت نیاصطالح ا

 گرید یذکر مردم فکر و ۀعام یبودن برا یسکس سکس و یایاز دن رونیاحوال ب اوضاع و نیچن در و کنند یم

ه ب ای سبکسر را جلف و آورد او یتر م نییپا یمعمول کم دح از را راهنیپ خنیکه  یزن گذشته ها نمانده است.  در

اه سال پنج زنند . یکف م شیبرا کنند و یم شیستا یاز و یحاال به نام سکس یول خواندند یم ډینډَ  انیاصطالح غرب

شب  همین مقدمه است که من به سراغ رهگذر نی. باهمداندیم خود خدا کشد یم داستاِن دنباله دار به کجا نیا ۀبعد دنبال

 .روم یم

 :پُرسد یخود م ریهمزنج بود از دوست دهینفهم یزیگروه زنان چ خدمات شب ییچگونگ رهگذر که از چارهیب

 :دهدیخردمنِد او پاُسخ م " دوستست؟یکار ن در یفرد اریاخت و یباطن لِ یم زیزنان ن ۀشبان خدمات نیا در ایآ"

 ینظاِم نو اعالم داشته است که همه رغبت ها .یزنیرفتگان حرف م شهرستان به زبان نیا اریتو به مع رایز نه! "

دستگاه  یعنیدولت  ارِ یاخت در یبه ُکل را یانسان فرد تیواقع در ساخته است و یدولت را انیشهر ییفرد الِ یام و یعند

 نیا بر بنارا نابود نموده است. " یفرد بیوجا و وقحق یدارا افراد مرکب از یمدن یتیجمع قدرت گذاشته است و

 یبیوجا آن از زین یجنس روابط لیدل نیبد گذارد و یافراد م به دوش را بیوجا و داندیاز رهبران م کامالً  حقوق را

 آرد". به وجود ینظم یآن ب در دینبا یدوست عشق و یها زهیانگ و ردیانجام گ دیاست که با

 ؟کنند ینم یتیاظهاِر نارضا ای و یناراحت احوال احساس نیا مردم از ای"آ پُرسد: یشب م مهین رهگذر

 شهیاند نیبزرگتر ۀنندیدستگاه دولت به مردم گفته است که "من آفر رایز ،ی"هرگز ن :دهدیپاُسخ م خردمند ییزندان و

 بدانند نکهیازمان." مردم بدون  در ندهیآ نیدرخشان تر ۀُمژده دهند جهانم و نظام در نیبهتر ۀگردانند انسانم و یبرا

اند با  هدیرا ند یبهتر نظام نرفته و یدورتر یبه جا شانیا از یکی چیچون ه .اند رفتهیپذ یقتیکالم را چون حق نیا

خواهِش  و لیاندک م لیدل نیبه هم همه بهترند. از پندارند یم کینزد دور و یقلعه ها انیگر ده رنجورها و ۀسیمقا

خود به  ییاز زجر درون ییبه منظور رها پندارند و یگناه م خود ابندیقدرت سازگار ن را که با ظواهر خود ییدرون

قاد شهرستان انت نیا به اصطالح معمول و ندینما یناکرده اقرار م به گناهان روند و یپُرس م باز انیکارفرما دستگاه

 .گردند یم زیچه بسا که محکوم ن کنند و یاز خود م

گذارم  یم گرید یفُرصت یمن باز آنرا برا خردمندش ادامه دارد و ریشب از همزنج مهیرهگذِر ن یپُرسش ها هنوز

 .میمان یم قیتوف از پروردگار بزرگ طلب دوستاِن ارجمند ینسبتاً دراز برا ۀسلسل نیا ۀمطالع یزمان برا نیدرع و

 یالدیم 2014. نگارگر دوم جون وابوهللا واعلم بالص خداوند نگاهدار همه باد. گرید یتا فرصت

 

 و پنجم پایان قسمت بیست
 ادامه دارد
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