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 25/11/2016                سید هاشم سدید

 جناب بارز صاحب محترم،

 
 هاشم سدیدسید         

دارد،  زیشما عز یشما که خبر از صحتمند ۀقرار گرفته ام. نامخوشحالم که بعد از مدت ها مخاطب شما بزرگوار 

اور ما رد و بدل شده باشد، اما ب انیدو سخن م ای کی یخرده اختالفات لیدر گذشته به دل دی. شادیگرد یخوش دیسبب مز

شده است. احترام شما مانند سابق در دل من  یشده و نه باعث دلچرک یناش یخرده اختالفات نه از دلچرک نیکه ا دیکن

 :دیمن نوشته ا یکه عنوان یجا دارد؛ و اما در مورد مطالب

 ستین یموضوع موضوع نینوشتم که ا نیافغانستان آنال انایپورتال آر اتیابراز نظر چهینظرم به در نیـ من در دوم1

وهاج موافق هستند  یکه با نظر جناب آقا یآن هائ ۀمورد از هم نیپورتال مربوط شود. در ا ای تیسا کیکه تنها به 

م ک یکه در پ یشوند ـ خواهش شد که در برابر آنان یم ربوطمختلف م یها تیـ از افراد مختلف نام بردم که به سا

 را که با فرهنگ یسلسله مطالب کی گانگانیب یاز کوشش ها یخواهند به تأس یزدن فرهنگ و مردم خود هستند و م

 نیا یشوند و نشان بدهند که چه تعداد از انسان ها ستادهیما رواج بدهند، ا ۀندارند در جامع یما نسبت و سازگار

که  نینفر نشر نشد ـ با تأسف! اسفبارتر ا کیکوتاه به خاطر اسم فقط  ۀنوشت نیاما ا ستند،یبا آن ها هم نظر ن نیسرزم

نظر کنند.  ابراز نهیزم نینخواستند در ا یداشتند، نظر به مالحظات دینکته تأک نیا یوکه در گذشته ر یاز کسان یبرخ

شان  یاه تیسا تیو محبوب دنینام کش یها تنها در پ نیکه ا دیخشقوت ب شترینظر مرا ب نیا ییریموضع گ نیچن

تان مهم بود، چرا  یمطلب برا نیاست که اگر واقعاً ا نی. پرسش من هم همیواقعاً ضرور یکار کیهستند تا انجام 

 کنند!؟ یم اریخصوص سکوت اخت نیحال در ا

همانگونه که  د،یها با تیتان کامالً با شما موافق هستم. سا ۀدوم و سوم و چهارم و پنجم نوشت یـ  در مورد بند ها2

و دماغ دارند بدون هراس  ها اجازه بدهند آنچه را در دل سندهیقلم هستند، به نو یو آزاد انیب یاز آزاد تیحما یمدع

است  یمانع نیکمبود و بزرگتر نیبزرگتر نیو ا ستم؛ین تیسا کی چیدر ه یآزاد نیکنند. من با تأسف شاهد چن انیب

ا ه تیسا نیتنها و تنها هم یبتیمص نیبه وجود آمدن چن یما. سبب اصل ۀجامع یو رشد فکر یدر راه رشد فرهنگ
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بدان  دنق نیا یتواند منکر شود. ول ینم یفرد چیبر افکار عامه را امروز ه ینترنتیا یها تیسا ۀطریس رایهستند؛ ز

است که با رفع سانسور و فراهم  نیکنند؛ بلکه مطلب ا ینشر نم یارزشمند یها زیها چ تیسا نیکه ا ستین یمعن

نکرده  دایها پ تیسا نیدر ا را هم که تا کنون امکان نشر را یهائ زینشر آن چ ۀنیزم انیب یو واقع شتریب یکردن آزاد

  .کنند ایاند، مه

خواسته و ناخواسته در صدد آن  ست،ین فیتعر یدر حد یما از مطالب ضرور یها یکه سطح آگاه میریما بپذ اگر

ست بستن دهن و شکستن قلم ا صهینق نیا لاز عل یکیکه  دید میو آن وقت خواه م؛یکن دایآمد که علل آن را پ مبر خواهی

 نییها تع تیسا نیتوسط هم شتریکه ب یجهت خاص، جهت کیها را در  سندهیها ـ که هدفمندانه نو نترنتیتوسط ا

 .دهند یآن ها، سوق م لیاست، بعضاً خالف م دهیگرد

مردم برسانم، اما  ۀنکته را به عرض عام کیخواستم  یها از مدت ها قبل م هیهمسا یـ  در قسمت تهاجم فرهنگ3

 تیمسئول نیبار ا ریاز ز یگرفتم به نحو یکه قلم به دست م یهر بار یحوصله گ یب ای یتنبل لیبه دل دیدانم شا ینم

 :که نیکنم؛ و آن ا انینظر را به طور فشرده ب نیشد تا ا یا زهیانگ زیکردم. نوشته شما عز یفرار م

ه ما و... همانگونه ک ندیرا چرخ بال بگو کوپتری. هلندی. چلنج را چالش بگوندیها خانه را خونه بگو یرانیا میبگذار

آن  یدر کار ها گرانیآن ها هم دوست ندارند د دیما مداخله کنند، بدون ترد یکه آن ها در کار ها میستیخواهان آن ن

  ."سکلشیبا دلشمثل دارند: " کیها دخالت کنند. مردم عوام ما 

. میبهتر است صرف ساختن خود کن م،یکن یم گرانید که ما وقت خود را صرف کار و افکار نیا ینظر من به جا به

سازند. کار خود شان  یساختن زبان و فرهنگ خود م یوقت خود را صرف غن جایب ایبد، بجا  ایها خوب  یرانیا

مسأله  نی. و به امیخود بپرداز یبه رفع کمبود ها دیبا ماکار  نیا یما را ناآرام بسازد. به جا دیکار آن ها نبا نیاست. ا

 کشور ما به دنبال آن ها روان است و از یفرهنگ ای استمداریو س سندهیفالن نو ایو  ونیزیکه چرا فالن تلو میبپرداز

  ...کنند و ی" تلفظ مدی" و "غرار" و "غهی" را "غردی" و "قرار" و " قهیکند و "قر یم دیآن ها تقل

 نیا یصورت نگرفته است. برا یالزم بود و الزم است کارکه در کشور ما در رابطه با زبان آنگونه که  نیا یبرا

و... وجود نداشت و  یها و نشرات نوشتار ونیزیها و تلو ویراد نیافراد و ا نیا یدر داخل کشور برا یکه سرمشق

 !وجود ندارد

 یکه تبار هند یسیانگل ۀسالخورد ی"برتش کونسل" رفتم. زن ۀگرفتن کتاب به کتابخان یبرا یساله بودم. روز پانزده

از قصه ها در  یکیکوتاه.  ۀآموزند یقصه ها یگریسرگذشت مردان بزرگ و د یکیداد.  میداشت دو تا کتاب برا

 اریسه شاگرد بس نیاز ا یکیبودند.  گریهمد قیرفخواندند و  یصنف با هم درس م کیبود که در  یمورد سه شاگرد

 یاز دو برادر بعد از مدت یکیشوند.  قیخواستند مانند آن شاگرد ال یکه با هم برادر بودند م گرید یبود و دو تا قیال

لبته کار ا نی. اقیو کوچک شمردن آن شاگرد ال ریو تحق ییدلخواه نگرفت شروع کرد به بدگو ۀجیکوشش چون نت

 نید و به همبو ندیکنند خوش آ یهمسر قیتوانستند با آن شاگرد ال یکه توان گرفتن درس را نداشتن و نم یکسان یبرا

ه به و همصدا نشد، ک کجای شیبرادر بزرگتر نه تنها با برادر کوچکتر و رفقا یبا شاگرد موهن هم آوا شدند، ول لیدل

با کار و کوشش خود به  ی. و در آخر سال درسرمیبگ یشیکنم تا از او پ یآن ها گفت: "من آنقدر کار و کوشش م

 .سائر بچه ها یشد برا یسرمشق شاگردآن  یجاخود جامه عمل پوشاند و به  میتصم نیهم

است. نه تنها زبان ما، که زبان  یغن یآن اند، باور ندارم که زبان ما به حد کاف ۀها دارند یلیاعتقاد، که خ نیبه ا من

 اریبس یها شهیکه بتوان با آن اند ستین یغن یشود، به آن حد یهم صحبت م رانیکه در حال حاضر در ا یفارس
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و  قیرق اریاحساسات بس ایکه احساس  میتوان آن را ندار ا. در بسا موارد ممیکن انیرا ب شیخو یو اختصاص فیظر

 میمحدود است؛ محدودتر از آن که ما بتوان اریلغات ما بس ۀریذخ رایز م،یکن انیرا با استفاده از کلمات ب شیخو فیظر

اثر مرگ  در یوقت ایرا و  بایسحر ز ییبایز ایجذاب را،  اریبس یقیپارچه موس کی ایناب  یپارچه شعر فلسف کیمثالً 

اسات احس ایاوقات احساس  ی. بعضمیکن انیب م،یخواه یآنگونه که م م،یشو یدچار تأسف م ایدستخوش غم و  یزیعز

اند که  یو نغز خود کلمات فیو لط فیو ظر قی. رقستیآن ن انیب سزاوار یکلمه ا چیهستند که ه ریناپذ انیما آنقدر ب

 !ستندین انیبو  فیقابل تعر یدارند، ول فیبه تعر اجیاحت

 ینم زیشئ را، آنگونه که الزم است، مثالً، ن کیمنظره و  کی ایانسان  کی ییبایتقدس و ز ،یشکوهمند ،یمست

 ای لونیهنرمند با و کی. آنچه را میبا قلت الفاظ مواجه هست رایز م،یکن انیبا دقت الزم و با تمام مختصات آن ب میتوان

 یلیو خ ها، نیا ۀ. هممیکن انیب شیزبان و با کلمات معمول خو با میتوان یکند، ما نم یم انیو سکسفون و... ب تاریگ

از  یکه جهان ییتابلو کی انیب یشود که ما برا یغن یبه اندازه ا دیخواهد. زبان با یکار م گر،یمطالب و مسائل د

 !...و یو علم یاز اصطالحات فلسف یلی. و خمیفتیدر خود دارد به تمجمج ن انیقابل ب ریظاهراً غ امیمطلب و پ

مشکل خود را رفع کنند. چگونه؟  نیآن هستند که ا یکمبود خود شده اند و در پ نیمتوجه ا یها به احتمال قو یۀهمسا

 !کار خود شان است

دم، قدم به ق گرانیتوجه به د یخواهد بود که ما بجا نیهم گانهیب یمبارزه با تهاجم فرهنگ یاز راه ها یکینظر من  به

جلو رسوخ  گری. راه دمیخود برآئ یساختن زبان ها یغن یفرهنگ خود و به سو یبهبود یبا زمان همگام، به سو

 شود هر زبان اصالت دهیدر کشور گرفته شود و کوش مروج یاز زبان ها دیکه باشد، با یاز هر زبان یلیکلمات تحم

 ایو معقول  شمندانهیاست، نه رجوع به عصر مفرغ! برخورد اند ییاز راه ها نوگرا یکیکند.  دایخود را پ یگو سچ

  .است نیو منصفانه هم ریپذ خرد

 در درون یگریزبان بر زبان د کی ۀهستند، اما مخالف سلط گرانید یرا که مخالف تهاجم فرهنگ یکسان مدلول   من

 دیه بارابط نیدانم. در ا یدرون کشور نم یو دلسوزانه نسبت به خرده فرهنگ ها یعنوان واقع چیبه ه ستند،یکشور ن

 .داشت عیطرفانه و وس یب دید

 .کنم یآرزو م ل،یتان را، همراه با فام یجانجور

 

 

 

 


