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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ١٣
  

  !جناب محترم ھاشميان صاحب..." نويسندۀ پرنويس "پاسخ به مقالۀ 
  بخش دوم

  

ادامۀ آن را داده بودم، ۀ را، باوجودی که در پايان آن نوشته وعد..." يسندۀ پرنويس نوۀپاسخ به مقال "ۀقصد نداشتم سلسل

درمقاله : "پی بگيرم، اما نوشتۀ اخير شما، آقای ھاشميان، در دريچۀ نظريات پورتال افغان جرمن آنالين و اين اشارۀ تان

 اين يک غلط فاحش - چاپ شده " "ھمکاران دانشمندان""ام بعنوان جناب پوھاند صاحب دوديال، در سطر دوم، 

" ھمکاران دانشمند" من درمقالۀ خود -دستوری است که بعضی ھمکاران شما شايد دو صفحه باالی آن پرنويسی کنند

، مرا بر آن داشت تا نه تنھا قسمت دوم مقالۀ مزبور را به تحرير دربياورم، که اگر ضرورت شد، قسمت ."نوشته بودم

که به بررسی مطالب اصلی قابل مالحظۀ مقالۀ تان مشغول شويم، می  فزايم؛ ولی پيش از اينھای ديگر را نيز برآن بي

 "افغان جرمن آنالين"شما بعد از ارسال به پورتال " ھمکاران دانشمند"که  خواھم بدانم که آيا ادعای تان مبنی بر اين

" عالم بزرگ"ی فاحش از جانب شما ًديگرگون شده است، يا شما، بعد از يک خطای فاحش، که مسلما آخرين خطا

  نخواھد بود، آن را ھمانطور که به چاپ رسيده نوشته و به پورتال مذکور ارسال نموده بوديد؟

انديشه کردن ـ انديشيدن حکم کردن نيست؛ آقای (سه نکته برای پيدا کردن پاسخ برای اين ادعا می تواند قابل تأمل 

  :قرار گيرد!) ھاشميان

که مورد انتقاد آنانی که آشنائی کامل به دانش و آثار ادبی دارند، به شمول کسانی که دستور  ان، برای اينـ  آقای ھاشمي١

زبان را به خوبی می دانند، قرار نگيرند، به ويژه با آن ھمه داعيه ھای بزرگ والف از دانش و ادب و زبان و ھنر 

يشان سر زده است، خالف ادب و اخالق و شھامت يک ، می خواھند، وقتی می بينند چه خطائی از ا...نويسندگی و

  .ندازندي ب"افغان جرمن آنالين"انسان کامل، اين خطا را از گردن خود ساقط کرده به گردن پورتال 

ھمکاران " مرتکب شده است و "افغان جرمن آنالين"ًـ  اگر اين طور نيست، و واقعا چنين اشتباھی را پورتال ٢

افغان جرمن "نوشته و چاپ کرده، بايد ديده شود که چرا پورتال " ھمکاران دانشمندان"را آقای ھاشميان " دانشمند

افغان جرمن "ناميده است، زده است؟ آيا پورتال " غلط فاحش" دست به چنين کاری که آقای ھاشميان آن را "آنالين

 ھای ايشان، ايشان را يک انسان بی  با آقای ھاشميان خصومت دارد و می خواھد با وارد کردن اغالط در نوشته"آنالين

سواد معرفی نموده به شھرت شان لطمه وارد کند؛ يا کسانی که در اين پورتال به ويراستاری نوشته ھا موظف ھستند، 

از دستور زبان و از فن و اھميت ويراستاری آگاھی کافی ندارند؛ و يا بی توجھی به وظيفه ـ کار ويراستاری را جدی 

محتاطانه، خالف عادت ھميشگی آقای ھاشميان، " گوشزد"و اين " نقيصه"ـ سبب به وجود آمدن اين نگرفتن است که 

  !     گرديده است؟ اگر دليل ديگری باشد، شنيدن آن ما را مشعوف خواھد ساخت
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ھمکاران  "فھم اين بندۀ نوعی، و خيلی از انسان ھای مانند من، از دستور زبان در آن حد نيست، که ثابت کنيم کدام يک،

ًپورتال افغان جرمن، از نظر دستور زبان درست است؛ بناء فکر می " ھمکاران دانشمندان"آقای ھاشميان، يا " دانشمند

  . کنم ضروری و بھتر باشد پورتال اصل قضيه را برای خوانندگان خويش توضيح کند

يسنده شده باشد؛ اشتباھی که ھر ابجد فراموش نو" بودن"ی در کلمه ای "ن"نيست که بعد از " د"اين اشتباه، حرف 

خوانی متوجه آن، به عنوان يک لغزش غيرعمدی نويسنده می شود و آن را ھمچو انسانان بی مايه جدی نمی گيرند، 

است ـ با توجه ] دستوری[بلکه ھمانطور که آقای ھاشميان، اين معلم اول دوران، نوشته اند يک غلط فاحش، يعنی قبيح 

 که تنھا تصحيح لغزش ھای قلم و اشتباھات در تحرير است، نه افزودن بر اغالط يا کسی را در غلط به کار ويراستار

انداختن يا به غلط نسبت دادن که می تواند به حيثيت و آبروی يک انسان، آنھم انسانی صاحب نام و نشانی، مانند آقای 

  !!ھاشميان بربخورد

تيی به نشر می رسند، مانند نوشته ھا در مطابع برای آماده ساختن برای ـ  چون نوشته ھائی که در پايگاه ھای انترن٣

چاپ به دست حروف چين ھا داده نمی شود که اشتباه را به گردن حروف چين ھا بيندازيم، وقتی آقای ھاشميان و پورتال 

د غير از اين که بگوئيم کدام، در اين کار تقصير نداشته باشند، راه ديگری باقی نمی مان ، ھيچ"افغان جرمن آنالين"

  . در اين کار دخيل بوده است" موجودات نامرئی نيک و بد"دست 

که موجودات نامرئی ملکوتی، با توجه به رابطۀ بسيار اخالص مندانه و محکم و نزديک آقای ھاشميان با مال  از آنجائی

دشمن "م راستين، ھر روز ھزارھا محمد عمر مجاھد، کسی که پيروانش به خاطر رضای خدا و پيامبر و احيای اسال

را به فجيع ترين شکل در کشور غيراسالمی افغانستان به قتل می رسانند، غير از آموزش قرآن و دين " دين و خدا

نام دين و خدا به اسفل السافلين می ه گونه آموزش و دينی را به رسميت نمی شناسند و خاطی و متمرد را ب محمدی ھيچ

و " کلمه گوی"ده در گوری به نام خانه، تنھا برای آوردن يق فرمان خدا و دين در کفن سيه پيچفرستند و زن را مطاب

پختن و روفتن مدفون می سازد، و آموزشگاه ھا را به نام مراکز ترويج کفر و الحاد می بندد و شعر و ادب و ھنر را به 

 در مورد آقای وان انتظاری چنين کاری را نمی تاطاعت محص از اوامر الھی،تبع از احکام دين معدوم می سازد، 

بنابرين، اين کار بايد کار شيطان لعين و ارواح !  سرسخت رھبرفدائيان راستين راه اسالم، داشتھاشميان، اين پيرو

خبيثه باشد، که ھميشه در صدد تخريب و بدنامی مسلمانان راست کردار و راست پندار و راست گفتار، و نيکان و 

مسلمان و تسبيح به "ان خدا، چون آقای ھاشميان و مال محمد عمر مجاھد و کسانی مانند سياستمدارن پاکان، و دوست

وقتی ! شک نکنيد! موجود در افغانستان و ايران و عربستان و پاکستان و روحانيون نمک به حالل شان ھستند" دست

ِيروان پيروان پيامبران که بی ھيچ ترديدی می شيطان می تواند در کار پيامبران خلل وارد کند، در کار کسانی مانند پ ِ
  !!   تواند تفرق و تباھی به بار بياورد

با اين ھم آرزو داريم اين معما را رب العالمين، به روی حضرت مال محمد عمر آخوند، پيشوای بزرگ آقای ھاشميان، 

  !حل کند

  :آقای ھاشميان..."  نويسندۀ پرنويس "ته مقالۀ  برخی از نقاط قابل بحث باقی نوشاز اينجا می پردازم به کند و کاو

ھيچ وقت به اين موضوع که در کجا يک حرف زياد و کم نوشته شده، يا چه وقت " پرنويس"نويسندۀ ! آقای ھاشميان

يک نويسنده يک حرف را فراموش کرده است، و يا يک کلمه يا لغت غلط يا اشتباه به کار رفته است، خرده نگرفته 

از شما، برای مثال، يا ھر انسان ديگری، تقاضا دارم تنھا يک مورد را که . ينده ھم به کسی عيب نمی گيرداست و در آ

نمايانگر اين چنين کاری از جانب من بوده باشد، به من و به خوانندگان نوشته ھای من و نوشته ھای خويش نشان بدھيد، 

  ! ا شماتا دروغ گو نزد خدا و خلق خدا سيه رو گردد؛ من باشم ي
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که من ھيچ گاھی به چنين کاری دست نزده ام، در طول حداقل يک دھۀ گذشته چندين بار به طور واضح  عالوه بر اين

در نوشته ھايم، خطاب به ھمه، خواھش کرده ام که پشت اشتباھاتی که می توانند داليلی غيراز بی سوادی داشته باشد، 

انسان خالی از سھو و خطا . شد، کوشش کنيد آن را از سياق جمله پيدا کنيدحتی اگر کلمه ای در جمله مفقود با! نگرديد

ز روی سھو و خطا نباشد، به مانند يک کوشش کنيد اشتباھات را، اگر ا! سھو و خطا را حمل بر بی سوادی نکنيد. نيست

معلم با حوصله و نيک انديش و خوش قلب و وظيفه شناس برای اصالح نويسنده توضيح کنيد؛ نه برای تحقير نويسنده و 

  !مر خويش برای نشان دادن فھم بلند و آگاھی بی

نيد، حتی بھترين ويراستاران را، که گاھی ھيچ انسانی را شما نمی توانيد پيدا ک. کار ويراستار، جدا از کار خواننده است

کار منتقد پرداختن به جنبه ھای مثبت و منفی و مھم يک اثر با . لفظ يا کالمی از پيش شان بدون تصحيح نگذشته باشد

  ! دليل و مدرک است، نه تنھا بدگوئی و عيب گرفتنۀارائ

ھستند؛ زيرا در وقت نوشتن، صرف نظر از دليلی نوشته ھای من ھميشه دارای اغالط امالئی، نشانه گذاری و دستوری 

. که چندی پيش بيان داشتم، من بيشتر روی مضمون و محتوای نوشته تمرکز می کنم، تا روی الفاظ و حروف و امأل

  !را، فکر نکنم که ندانم" بودند"ـ مصدرـ و ماضی فعل سوم شخص جمع، " بودن"ولی فرق 

ً، و مورد استعمال آن ھا را نمی دانم؟ چنين تصوری واقعا بسيار بسيار "بودند"و " بودن"شما فکر می کنيد که من فرق 

  !ًدلم واقعا برای تان می سوزد! کودکانه است

را در کنار " بودند"شما " نويسندۀ پرنويس، جناب محترم آقای سديد"در سطر سوم از طرف پائين، صفحۀ اول نوشتۀ 

که کم سوادی مرا، ھچون يک انسان کوته نظر، به  وده است، برای اين، چيزی که اشتباھی غيرعمدی از من ب"بودن"

 ظرفيت بسيار محدود علمی، فقدان یچنين کار! يددر داخل قوسين اضافه کرده اديگران نشان بدھيد، به پندار خودتان، 

ا در انظار ارباب شما نمی دانيد که با اين کارتان چه قدر خود ر. عقل سليم و کوچک بودن روح شما را نشان می دھد

شما حتی ! دانش و اھل علم و انسان ھای فاضل و جليل و کامل، که گوئی ھيچ خطائی را نمی بينند، حقير جلوه داده ايد

  !، ھم اعتنا نمی کنيد؛ چون از عقل محروم ھستيد"عاقالن پی نقطه نگردند"به اين وجيزه که 

) hallucinatory(که بزرگی و علم و دانش توھمی  ، برای اينچه چيزھائی شما را شاد می سازد و به چه چيز ھا شما

  ! خود را بر رخ مردم بکشيد، متوسل می شويد

اين ! با اطمينان به شما می گويم که شما ھم به بزرگی، ھم به علم، و ھم به توانائی ھای خود شک داريد! آقای ھاشميان

ھر انسان در يک !! ر باشيد اين شک شما بی جا نيستسوده خاطآ. موضوع از روی نوشته ھای شما فھميده می شود

  !مورد باالخره می تواند محق باشد

که از قلم افتاده است، مرا به ياد يک کارتون انداخت که مردی قوی ھيکلی را با " د"اين کار شما، ايراد گرفتن به يک 

 تبختر، تفنگ به دست و لبخندی تفنگی بزرگی نشان می داد که خرگوش کوچک و نحيفی را شکار نموده بود و با

ثخينش را پيش کشيده بود، در مقابل ۀ که پای چپش را روی شکم خرگوش مرده گذاشته و سين ازغرور بر لب، در حالی

  . کمرۀ عکاس پز گرفته بود

 ندمن، ھمان خرگوش عاجز و بينوا است، که شما، شکارچی مغرور، ولی نابالغ از لحاظ بل" د"بدون ۀ ی بيچار"بودن"

  !  طبعی و ھمت و سفل نفس، با نود کيلو وزن روی دم آن پا گذاشته ايد

 ..."اين يک غلط فاحش دستوری است که بعضی ھمکاران شما شايد دو صفحه باالی آن پرنويسی کنند: "نوشته می کنيد

ن و دون ھمت فکر شما در ھمين است که پرنويس ھا را مانند خود کوچک و اندک بي) فراست و بصيرت(اشتباه و تميز 

  ! می کنيد
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اگر يک مورد چنين کاری را که شما کرده ايد و می کنيد، در نوشته ھای من پيدا کرديد، من حاضرم از : تکرارمی کنم

روزی که اولين بار ـ چھار سال قبل ـ از يکی از نوشته ھای تان نقد کردم و شما چون جواب نداشتيد راه گريز را پيش 

کوشش کنيد که ! ھمه حرف ھايم را پس بگيرم و در آينده ھم در برابر شما يک حرف بر زبان نياورمگرفتيد، تا امروز، 

  !رد و بی اعتبار نسازيدُ خ،خود را بشناسيد و بيشتر از اين خويش را در انظار مردم دانا

 جناب محترم پاسخی خدمت"قابل تعجب است که چنين مطلبی را که من به صراحت در سطر يازدۀ صفحۀ پنج مقالۀ 

، آقای ..."اصالح کنم) اصالحات امالئی(زيرا من عادت ندارم که کلمه ھا و جمالت را : "بيان داشته ام" قيس کبير

ًھاشميان قطعا نمی بينند، ولی چيزی را که اصال از جانب من در آن نوشته ياد نشده است، از شکمبۀ خود تنھا برای اين ً 

ًمثال در صفحۀ اول مقالۀ خويش که می .  دروغ گوئی مرا صادر کنند، نوشته اندزعم خود حکمه که خواسته باشند ب

  :نويسند

پاسخی خدمت جناب محترم قيس  "]به عنوان[ جون خود بعنوان٢٢ ]مؤرخ[آقای سديد در مقالۀ ھشت صفحه يی مورخ"

اعالميۀ چھار سال قبل در حاليکه رخ صحبت او جانب انجينر صاحب قيس کبير بود، باز ھم به ارتباط يک " کبير

که ھاشميان از آن ھيچ اطالع نيافته و نداشته، او را مورد انتقاد ) آزاد افغانستان ـ افغانستان آزاد(منتشره در وبسايت 

  ..." قرار داده

پاسخی خدمت جناب قيس "من با احترام تمام از ھمه خوانندگان محترم اين نوشته تمنا می کنم که يک بار سری به مقالۀ 

  ! بزنند و ببينند که آيا آنچه آقای ھاشميان می گويند صحت دارد؛ يا خير" کبير

اگر خوانندگان محترم نامی از آقای ھاشميان را در آن مقاله يافتند، يا من اشاره ای به ايشان در آن مقاله نموده باشم، به 

  !" بلی، ما چنين چيزی را در آن مقاله ديديم: "من بنويسند

آقای ھاشميان، باتأسف، عادت دارند که چشم ھای شان را ! ، من قول می دھم که ديگر دست به قلم نبرماگر چنين بود

  ! و منفعل ھم نمی شوند، اگر دروغ شان را بر رخ شان بکشيد! ببندند و دھن شان را تا آنجا که توان دارند باز کنند

مت، شماتت، طعنه، عيبجوئی و انتقاد معافيت پيدا چرا؟ چون انسانی که زياد دروغ بگويد، در برابر ھر سرزنش، مال

  ! می کند

فکر می کنم آقای ھاشميان به . يدخطاب نموده ا" دورو"ی انصاری را در بند بعد از بند باال نوشته می کنند که شما آقا

ن بدان اشاره من آنچه را که ايشا.  دو ـ دونيم سطری ھم عاجز شده اندۀسنی رسيده اند که از دريافت معنی يک جمل

داشته اند در اينجا نقل می کنم، و از خوانندگان محترم خواھش می کنم که ببينند در کجای اين جمله من آقای انصاری را 

  :اين شما و اين ھم آن نوشته. دورو خطاب نموده ام

خيلی ھا، ازجمله و . اگر اعتراضی دارم، به دوروئی ھای مبرھنی دارم که به وضوح ديده شده است و ديده می شود"

  ..." جناب داکتر صاحب انصاری، يا آن را نمی بينند، يا نمی خواھند آن را ببينند

اگر نوشته ھای مرا عنوان جناب داکتر صاحب انصاری مطالعه کنيد، . مخاطب جملۀ اول خود آقای ھاشميان است

علت روان شناختی امتناع آقای ھاشميان از  من از ايشان گله نموده ام که چرا به ه ایدرخواھيد يافت که در ھر نوشت

 داده شده بود، "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ھمکاری در ھمين پروژه که فراخوان آن در آن زمان از سوی پورتال 

تقاضای من از داکتر صاحب انصاری اين بود که اين دوروئی را که از سوی آقای ھاشميان ـ موقف آن . نمی پردازند

کار داکتر صاحب انصاری، . من دوروئی را در وجود شما، آقای ھاشميان سراغ نموده ام. امروز شان ـ ببينندزمان و 

  !نظر به تقاضای من، تنھا ديدن و بيان کردن علل اين دوروئی است
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وافق  آقای ھاشميان، اگر با اين حرف من ـ سن باالی شان سبب شده تا از درک درست يک يا دو جمله عاجز باشند ـ م

بت دادن دوروئی به داکتر ، پس غرض شان از نس"اما کله ام درست کار می کند"نيستند و مصرانه می گويند که 

  ! ندازند؛ که انداختندھم بيه اری از جانب من، بايد اين بوده باشد که من و آقای انصاری را بصصاحب ان

امتناع آن روز و فراخوان (ه شما در اين مورد خاص ک شايد بپرسيد که چرا من شما را دورو خطاب می کنم؟ برای اين

که از صبح تا آخر شب پشت کمپيوتر ھستيد  ًامروز، خصوصا وقتی می گوئيد من آن فراخوان را نخوانده ام، باوجودی

مکنونات قلبی خويش را که ھمانا رسيدن به جاه طلبی ھای شماست پنھان می ) و از اين وبسايت به آن وبسايت می رويد

و اين کار دوروئی چه که حتی منافقت است ـ شما که خود را مسلمان می دانيد بايد اين موضوع را بھتر از ما ! نيدک

  !بدانيد؛ ھمچنان حکم خدا و پيامبر را در خصوص منافقان
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