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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  ادبی ــ فرھنگی

  
   ـ بلغاريا "مستجاب"محمد ناصر 

   ٢٠١۶ می ٢۶
  

  آقای سيستانی؛

  ھزار نکتۀ باريکتر ز موی اينجاست
حافظ بسی نکات . ِافظ زنده است به خاطر اشعار دلشکار و آبدارشو ح. شيراز به دو نام زنده است؛ سعدی و حافظ

ھم پيوند داده و در قالب مصراع ھا و ابيات غزل ريخته است که ھرکدام حيثيت وجيزه و مثل را گرفته  iجالب را ب

 قالب يک بيت "نه ھرکه سر بتراشد قلندری داند"ًمثال وجيزۀ دلنشين و دالرای باال که با . و زبانزد عام و خاص شده

  .پخته را به خود می گيرد

از برای خدا برخيزيد . که سر تراشيده و پوھنتون ديده ايد، فکر می کنيد که قلندر ھستيد ھمين! و شما جناب سيستانی

ًشايد نفھميد و اگر واقعا نمی . که يکی از ھزار نکتۀ باريکتر از موی را در سبک نگارش اشخاص مطالعه کنيم

  .دھم که بدين موضوع عطف توجه فرمائيد وزانه برايتان مشورت میفھميد، من دلس

َدرک سبک . باشد ھرکس از خود سبک افاده در گفتار و نوشتار دارد که فقط و فقط مربوط و منوط به خودش می

 تا کسی بر انواع فنون ادبی و ھنر شناخت. نوشتار کار ھرکس نيست، و از خود مايه و اندوخته و ظرفيت می طلبد

آقای اعظم سيستانی از جملۀ آن . تواند نظم و نثر وقوف کافی و نافذ نداشته باشد، اين باريکی را دريافته نمی

ًمثال ادعاء دارد که . نمايد کسانيست که اين نصاب را تکميل ناکرده، احکام صادر می کند و الابالی ابراز نظر می

مگر اين ادعاء .  که به حيث نام مستعار بيرون داده استباشد  می"ولی احمد نوری"مخلوق آقای " ناصر مستجاب"

 ھم چنين احکام "ھاشميان" نيست، بلکه پيش از او اشخاص ديگری مثل داکتر صاحب "سيستانی"محض ابتکار آقای 

ُھوائی را افراز داده بودند که نتيجۀ ديگری در بر نداشت، جز سبک ساختن خويشتن خويش را در اذھان اشخاص  ُ

 ھم، افراد ناآگاه از علوم ادبی چنين ادعای خامی را به ميدان "سيستانی"آری قبل از جناب . و رموزفھمھوشمند 

  .... تنھا فرديست که بر اين ادعای نااستوار، استوار مانده است"سيستانی" جمله  اينانداخته بودند، مگر از

 واقعيت عينی و "محمد ناصر مستجاب"ند که خواھم آدرس خود را در دسترس عام قرار دھم، تا بيايند و ببين نمی

تا آنکسی که . برد سر میه وجود خارجی دارد و در فالن نقطه و بھمان منطقه و کدام خيابان و کدام شھر و کشور ب

جمله به  مگر راه حل ديگری را به مدعيان و شک کنندگان من. شد شک کرده بود، از کردۀ خود پشيمان می

 و ھر مدعی ديگری که خواسته باشد ادعايش را باطل "سيستانی"به جناب . کنم د می پيشنھا"سيستانی صاحب"
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بسازم، لطف کرده و زمينۀ پرمصرف سفرم را مھيا بسازند، تا در موقع مساعد به زيارت شان برسم و خاطرشان را 

  .آرام بسازم

کس نديده است، ولی  ای بزرگ را ھم ھيچگويم که خد که العياذ با العياذ با تشبيھی صورت بگيرد، می بدون اين

. شناسند و با تمام تار و پود خود به او عقيده دارند او را از روی آيات بينات و نشانه ھا و آثار انکارناپذير قدرتش می

که  نمايم و آن اين را بشناسند، پيشنھاد بی مصرفی مین  و شکاکان ديگر که بخواھند م"سيستانی"ازينرو اگر آقای 

که   محترم مقايسه کنند؛ البته به شرط اين"نوری صاحب"يند و نوشته ھايم را بخوانند و اين نوشته ھا را با آثار بيا

  .   ظرفيت و عرضۀ اين کار را داشته باشند

اما اگر کسی خواه از روی ممارستھای بسيار و يا مطالعات عميق اسرار پنھان و نمايان سبکشاسی را درک نکرده 

نوشته ھای .  نمی تواند در زمينۀ مطابقت و اختالف سبک دو نوشته، حکم درست و صائب صادر نمايدًباشد، قطعا

 از ھيچ نگاه باھم تطابق ندارند؛ نه از نگاه ساختمان جمله، نه از نگاه استدالل، نه از "مستجاب" و "جناب نوری"

 ناحيۀ ترمينولوژی و لغات مورد استفادۀ دو نگاه طرح مسأله و گنجانيدن مطالب و ارکان دستوری در قالبی و نه از

 و نوشته "نوری صاحب"رسيم که نويسندۀ نوشته ھای فراوان  ًپس منطقا بدين نتيجه می. ، از ھيچ نگاه...طرف و 

 در عرصۀ "سيد ھاشم سديد"چند ماه پيش استاد محترم . ًھای معدود مستجاب، قطعا بايد دو شخص مختلف باشند

، "ھاشميان" و با رد کردن علمی ادعاھای داکتر صاحب  ل گشته بود، مقاالت جانداری بيرون دادمناقشه ای که مشتع

 ، را دارم و نه فصاحت کالم ايشان را"سديد"من که نه بضاعت و احاطۀ علمی استاد . اخيرالذکر را سر جايش نشاند

 بررسی سبک نوشته ھا بھتر از ايشان  قدم بردارم، چه رسد بدين که در"سديد"توانم پا به پای استاد  ھرگز نمی

کنم، که مقاالت دو طرف   خواھش می"سيستانی"من يکبار ديگر صميمانه ولی با جديت از آقای . بتوانم استدالل کنم

  .را به دقت از نظر اھل فن بگذراند و بعد از قضاوت ايشان بر ادعای کاذب خود تجديد نظر نمايد

يان ديگر راه ھای ديگری ھم وجود دارد که جھت جلوگيری از اطاله و خسته  و مدع"سيستانی"جھت اقناع محترم 

ًبودم، بايد وقتا   می"آقای نوری"تنھا اين عرض را دارم، که اگر من بنده . شوم کننده شدن کالم، از آن منصرف می

در حالی که چنين نيست زيرا من سايت دلخواھم را يافته . زدم  قلم می"آريانا افغانستان آنالين"ًفوقتا در سايت ايشان 

 است که روزمره و "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"اين سايت باتمکين و آزاده، پورتال . مانم ام و به آن وفادار می

  .فرستم پردازم و اگر حوصله و ضروت به ميان آيد برايش مطالبی ھم می ًمنظما به مطالعه اش می

  :پندارم  الزمی می"سيستانی" چند نکته را دربارۀ مقاالت اخير آقای ذکر

آلوده به  و نوشتۀ مستدل و مستندش را دربارۀ  ماضی "نوری"که جواب جناب  به جای اين! "سيستانی"شما جناب 

يک گوئيد؟ به فحوای مقولۀ معروف تکت پريد و خارج از موضوع سخن می  تان بدھيد، از شاخی به شاخی میننگ

 ، ميدان جنگ موجود را ترک کرده و ميدان ديگری را برای دفاع تان باز می"بھترين دفاع، حمله است"حرب، که 

. برد ريد، که خواننده را مشوش ساخته، از اصل مسأله بدر می آورد و به بيراھه میوکنيد و سخنانی را به زبان می آ

گوئيد و يا  نقاط نيرنگيی است، که بايد جواب بگوئيد و نمیره رفتن از فولی تغيير دادن اصل مسأله فقط تکتيک ط

  .ھراس داريد که بگوئيد و خود را نزد عام و خاص رسوا بسازيد

پرچم بوديد و يکی از مھره ھای و  صاحب به رؤيت اسناد ثقه ثابت ساخت که شما در خدمت رژيم خلق "نوری"ـ 

کنيد مگر  ئيد میأ آن رژيم را ت"شواری انقالبی"بودن در گرچه سھيم . مھم و سرسپردۀ آن رژيم منفور و ملعون

کدام عقل . فرمائيد ورزيد و منطق سليم را غرغره می مانند ھميشه از عضويت خود در حزب خلق ـ پرچم انکار می

بوده باشيد، ولی ) شورای انقالبی(تواند که شما عضو باالترين گرميم رژيم سليم و انسان بافھم باور کرده می
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يت حزبش را نداشته باشيد؟ چنين گپھای کچه، طفالنه و بی معنی را بھتر است به مرغان ھوا يا به ديوانگان عضو

ًفرضا شما عضو حزب دموکراتيک . بگوئيد، نه به انسانان عاقل و به ھموطنان مظلوم و غمديده و ستم کشيدۀ تان

زديد،  وطن و مردم ما را به قلم خود رقم میخلق نبوديد، اما در مقام تصميگيری ھای مھم بوديد، که سرنوشت 

ھزاران حکم شکنجه و زندان و اعدام افغانان آزاده را شما و اعضای تيم شما امضاء کرده ايد و خاک پاک وطن ما 

  .را شما و رفقای عضو شورای انقالبی تان دودسته در خدمت استعمار شوروی قرار داده ايد

دست آدلف ھيتلر و بنيتو موسولينی ھم . واه واه؛ چه منطقی. ون مردم آغشته نبودًگوئيد دست تان مستقيما به خ ـ می

ليونھا انسان را در تمام دنيا گرفتند و يًمستقيما به خون آغشته نبود، اما ھمين جناريتکاران بودند که تصميم قتل م

  .  ھمين ھا بودند،ليونی و بربادی شھرھا و ممالک ھميمسؤول مستقيم کشتارھای م

، نکات ضعف بسيار دارد که از يکطرف دال بر دور شدن از منطق است، و از "سيستانی"فاعيه ھای تان جناب د

پرچم را با دوران امير حبيب هللا کلکانی مقايسه کرده و اولی را و ھمين که شما رژيم خلق . طرف ديگر الزام آور

 پرچم برخاسته و فيل تان ياد ھندوستان دورۀ و خلق دھيد، در واقع به دفاع از رژيم ھزاران بار بر دومی ترجيح می

  .دارد کند و شما را به حسرت و افسوس وامی پرچم میو خلق 

داشت ناسپاسانه يادآوری کرده و  روا میديگران  در مقاالت شما و "نوری"ـ شما از اصالحات امالئيی که جناب 

دبيات ندارد، پس صالحيت اصالح امالئی مقاالت  تحصيل اکادميک در رشتۀ ا"نوری"فرمائيد که چون محترم  می

  :خوريم که ھردو جواب مقنع دارد ينجا با دو نکته برمی ادر. را ھم ندارد

 بود، با دلسوزی مسؤوالنه مقاالت شما و "افغان جرمن" صاحب عضو و اديتور سايت "نوری"ـ زمانی که جناب 

 درخور تمجيد "نوری"قای آاز انصاف نگذريم که اين کار . کرد  و ديگران را تصحيح امالئی می"ھاشميان"استاد 

 را ترک کردند، سقوط عجيب و غريبی در وضع امالئی مقاالت "افغان جرمن"بود، چون از زمانی که ايشان سايت 

اگر باور نداريد، مقاالت منتشرۀ شخص خودتان را در آن زمان که از تصحيح . منتشره در آن رونما گرديده است

، از نظر اشخاص باسواد و آشنا با رموز امالئی "افغان جرمن"گذشت، با مقاالت امروزی تان در  ايشان می

بگذرانيد، تا قضاوت کنند و دريابند، که مقاالت امروزی شما و ديگران تا چه حد مغلوط است و مشحون از اغالط 

  .امالئی

.  از روی تحصيالت پوھنتونی وی ارزيابی کنيدو در مورد ديگرش بايد بگويم که سطح دانش و سواد يکنفر را نبايد

چه بسا اشخاص که پوھنتون ديده اند و بيسواد اند و چه بسا پوھنتون نديده ھائی که از نزد مال و در مسجد سبق 

 به سيستم مدرن و در کدام "خليلی" و استاد "بيتاب"استاد . گرفته اند، ولی باسواد اند و استاد پوھنتون ديدگان

  .درس نخوانده و تحصيل نکرده بودند، ولی ھزاران محصل را در پوھنتون به ثمر رساندندپوھنتون 

 ھم ھست، که در مقاالت اخير تان الزم به مکث کردن است، که به خاطر جلوگيری از اطالۀ ی نکات فراوان ديگر

 والسالم . کنم از مکث بر آنھا صرف نظر میًعجالتا کالم 

 

 

 


