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 عزیز زیدآبادي احمد براي	؛»هین تو کار خویش کن اي ارجمند«

  1/9/1401مورخ:  شنبه،منبع: سایت زیتون، روز سه

گیري احتمالی احمد زیدآبادي از سیاست، انتشار دو یادداشت در زیتون در خصوص کناره: توضیحِ زیتون
 خشونت		توجهی به وضعیت معترضان و مسئولیتی و بیست، از سر بیجاي دیگري» خبر«در شرایطی که 

 مرا یک از موضوع پیشین، یادداشت و		بر این باور است در این یادداشت  زیتون. نیست بگرانسرکو
 و طرح		نیروهاي سیاسی نیز  از برخی سوي از اعتراضات به رویکردي هاآن در و رفته فراتر		اي حاشیه

 دیگر ايهنوشته انتشار از		داند و احمد زیدآبادي محفوظ می آقاي براي را جوابیه		 حق زیتون. است شده		نقد 
وجه به ت با		صورت کند در غیر اینمشروط به فراتر رفتن از موضوعات شخصی استقبال می گران،تحلیل

 .معذور استشرایط خاص خبري و سیاسی ایران، از پرداختن به این موضوع 

*** 

م احمد آقاي عزیز  س

مت کشیــــبر ما بسی کم   انددهــــان م
 مــــایگشادهتا کار خود ز ابروي جانان 

  اياي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده
  مـــایا داغ زادهــــــما آن شقایقیم که ب

 
فحاشی چارپاداري تا تهدید «شما را خواندم و سخت مغموم شدم از اینکه آماج » لحظۀ خداحافظی«نوشتۀ 

 و من چنان تنها و غریب فشارها از همه سوست«اید: واقع شده اید و دردمندانه نوشته» به قتل و تجاوز جنسی
 ».دهموطنی با چنین افرادي ترجیچ میام که مرگ را بر هممانده

هاي با خواندن نوشتار شما، انبوهی از خاطرات گذشته در ذهن و ضمیرم زنده شد؛ از روزگاري که در دهه
ابات پس از انتخ کردیم تا ایامی کهدیدیم و بحث و گفتگو میدیگر را تهران میهفتاد و هشتاد شمسی هم

سوزِ حبس انفرادي بر شما اي از آنچه در آن دوران سیاه و سرد و استخوانزندان بودید و شمه 1388سال 
 .شنیدمامانی را که تحمل کردید، از زبان همسر و پدر همسرتان میرفته و رنج بی

ت بیدانم که تابنیک می متی امان و کمانآوري در برابر این حم شوند، که از هر سو روانه میهاي م
یت و«و » استبداد دینیِ«همۀ ما در زمرۀ قربانیانِ ». روزگار غریبی است نازنین!«گیر است. سخت و نفس

اند و تمامیت » خشونت پرهیز«موجود در داخل کشوریم. چه شما و من و افرادي چون ما که  »مطلقه فقیه
ان هست؛ چه هموطنانی که بر شما بانگ برآورده و دشنام ارضی کشور و مداخلۀ نیروي خارجی، خط قرمزم



٢ 
 

ت نیروهاي کنند (دهند و توهین میمی که در لباس مخالفان نظام به امثال ما حمله » سایبري«البته از حم
 )!کنند، نباید غافل بودمی

رکوب ریان و سمندانه، حاکمیت باب گفتگو و تعامل را بسته و طی دو ماه گذشته بر ظلم عیان و عسوگ
و تنها  نهاده،» اغتشاشات«حقّ جوانان را نادیده انگاشته و بر آن یکسره نام خونین اصرار ورزیده و مطالبات به

 .براي مواجهۀ با آن مدد گرفته است» سرکوب«و » فرافکنی«، »انکار«از ابزارهاي 

 حال خوشی نداریم. به تعبیر هوشنگ این روزها، اکثر ما ایرانیان». کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد«
ا یک زاري کنیم: از مهسا و حدیث و نیکدانیم براي کداماند که نمیگلشیريِ فقید، آنقدر عزا بر سرمان ریخته

تان و سیستان و بلوچس یا بگوییم تهران و آمل و ساري از ؛.…و سارینا بگوییم یا فرشته و کیان و شهریار
ییم و اند بگرکردستان و مهاباد و مشهد و شیراز..؛ براي بیش از سیصد و پنجاه هموطنی که در خون غلتیده

بگوییم  آبروییکفایت و بیجمهور بیاند؛ از رئیسوطنی که به زندان افکنده شدهکنیم یا پانزده هزار هم مویه
شادي  گذارد یا ازها باقی نمیي شهروندان پیرامونی از جمله فوتبالیستکه دیدار با او، حرمت و اعتباري برا

 کینه و نفرت از حاکمیت غریب شماري از هموطنان پس از باخت تیم ملی فوتبال کشورمان، به سبب انباشت
متصلبی که جرات و توانِ پذیرش اشتباهات سهمگین خود و عذرخواهی را ندارد و در پی جبران نیست و 

 :آیدمیبر ن

  این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمتست
  تـــــکین همه زخم نهان هست و مجال آه نیس

 
ت شهروندانِ آسیب خشم عنان «و » استیصال«و » غم » و» یاس«اید که با اي واقع شدهدیدهشما آماج حم

ن و آمراند، دستشان به مسببکنند؛ پاشان و پریشان گشتهدست و پنجه نرم می» گسیخته ان وضعیت ان و عام
می خود را موجود نمی اند. هر چند سخت و نموده، متوجه شما کرده» جاجابه«رسد؛ خشم و خشونت ک

ی، یا با مای«توان آنها را درك کرد و فهمید، روشِ دگرستیزانۀ آنها را که جانکاه است؛ در عین حال به نظرم می
دهد، نقد کرد و به کار ایجابی خود پرداخت و به می» گريدی»و سخت بوي طرد و حذف » یا علیه ما

کند هاي استبدادي، خلق و خوي حاکمان در بخشی از مردمان رخنه میدادن، ادامه داد. متاسفانه، در نظامادامه
 در سخنان و سلوك» تفکر همه یا هیچ/ تفکر سیاه و سفید«و خطاي شناختیِ » خودي/غیر خودي«و دوگانۀ 

 .کندري از شهروندان نیز ریزش میسیاسی شما

  
  !احمد آقاي عزیز

طم که ز منجنیق فلک به رغم همۀ بادهاي ناموافقی که می وزد، بر شما و من و ماست که در این اوضاع مت
وطنان بارد، صحنه را خالی نکنیم و مواضع اصولی، مستقل، مشفقانه و دردمندانۀ خود را با همسنگ فتنه می
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ت سنگین و تهورستان در کار است تا صداهاي می .در میان بنهیم دانم فضا دوقطبی است و از هر دو سو، حم
دیگر به محاق رود و مچاله شود. در عین حال، به نزد من، باید دل قوي داشت، خم به ابرو نیاورد و بر مواضع 

دایی ان ساخت و به فرخود پاي فشرد و مجدانه و صادقانه، کار خویش را پی گرفت و گفت و نوشت و گفتم
 ».هین تو کار خویش کن اي ارجمند«که پیش روي ماست اندیشید، که: 

خواهم که در رو، به عنوان یک دوست قدیمی، از شما که خاطرش برایم سخت عزیز است، میاز این
طم  تصمیم اخیر خود تجدید نظر کنید و عرصۀ عمومی را رها نکنید و بمانید و بپایید و دربارۀ وضعیت مت

خ، اعصاب پ دین میاین روزهایمان بنویسید. هر چند قدم و قلم زدن در این مسیر پر سنگ بر خواهد و صو
لۀ مصدق، شریعتی، بازرگان و سحابی هستید؛ سر رشته را نگه دارید و از جفاها  ایوب، اما شما که از س

ها ها و دلیريبازيها و پاكها و رشادتهاي دوردست بنگرید؛ به روزگاري که این صبوريبگذرید و به افق
دگر »شود و نشنید و در ایران عزیزمان، مدنیت نهادینه مییو با دل خونین لب خندان آوردن ها، به بار م

رود و در آسمان مملکت، کبوتر آزادي و مدارا به پرواز اي به محاق میتحت هر لوایی و به هر بهانه» ستیزي
 :آیددر می

  روزي ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد«
  و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

  کمترین سرود روزي که
  بوسه است
  و هر انسان

  براي هر انسان
  …برادري ست

  روزي که ما دوباره براي کبوترهایمان دانه بریزیم
  و من آنروز را انتظار می کشم

  حتی روزي
 »که دیگر نباشم

  
  برادر کوچکتان

 سروش دباغ
 


