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  اخالق نويسندگی و حرمت قلم؛ آره، اما در کجا؟
  ! دانستن آن مھم است

    
 آن ھا دست به هن شان عليای شود، بعد از اين که مخالفاز چندی بدين سو از قلم برخی از نويسندگانی که حال فھميده م

افشأ گری می زنند، در سال ھای سلطنت نادر خان و ظاھرخان، يا قبل بر آن، خود يا پدران شان سر در آخور پادشاھان 

وشيده اند، و با شقاوت و بيداد و خشونت پوست از سر مردم برکنده و خون مردمان بينوا را ن و وابستگان شان  داشته اند

و يا در برکندن پوست مردم توسط شاھان و شھزادگان و وابستگان ستمگر و تن پرور و مسؤوليت گريز شان، به آن ھا 

به گونه ای ياری رسانيده و قطره قطره خون مردم شريف، ولی فقير و نادار و محتاج را به کام تشنۀ اين جالدان بی 

گاه مرگ به سراغ شان نيايد و عمر ننگين شان به آخر نرسد، آھنگ ھای  وجدان چون آب حيات چکانده اند، تا ھيچ

رين، بديع و نغز در خصوص اخالق نويسندگی و حرمت و شرافت کالم و قلم، و احترام به انسان و انسانيت به گوش يش

باشند؛ نه از آن جھت جور نيز می َمی رسد، که نه تنھا خوش آيند نيستند، بلکه به نھايت درجه کريه و مشمئز کننده و ض

که احترام به قلم و حشمت و منزلت کالم نيکو و خوش و زيبا چيزی بدی است، يا در نوشتن، ھنجار ھای نيک و 

 را در نظر داشتن عمل زشت و قبيح است، بل بدان دليل که شنيدن اين سخنان جامعۀ اخالقیشائسته و مورد پسند يک 

 تا ديروز در ميان ھم سلکان شان مستھجن ترين کلمات را، وقتی سر شان کمی از زبان انسانانی که خود و پدران شان

و ) مسخره"(غياث مسقره"، يا در مواقعی که دلقکان دربار مثل اءگرم می شد، حتی در موقع بحث ھای ادبی با شعر

ترجيح می ... وگاھی ھم در ساعات رسمی در درون دفاتر شان به پيروی از نويسنده ھای ايرانی چون صادق ھدايت 

که من مخالف آن نيستم؛ زيرا می ( ند برادبيات و زبان  زاکانی و ايرج مرزا را به کار باز خصوصی ه  ب بخشدادند

دانم که اين کار، يعنی آزاد کردن زبان از قيد و بند انديشه ھای کھنه به نام اخالق يکی از راه ھای رشد زبان است، 

ًشته شده در آن استفاده شود، چرا که کلمات ناپسند ھم جرء زبان ھستند و بعضا برای حتی اگر برخی کلمات ناپسند پندا

، امروز روی )بيان دقيق و گويای مطلب و مفھوم و تشريح اعمال و شخصيت ھای خوب و بد بدان ھا نياز پيدا می کنيم

 و اخالق و جامۀ بلند عيسی را به لباس ھای اروپائی که به سختی نصف تن نازنين شان را پنھان می کنند، ردای شرافت

تن نموده و می خواھند به مردم درس اخالق و انسانيت بدھند؛ غافل از اين که وقتی سر و کار ما با ادبيات و زبان با 

تاريخ و با سياست و با کشور داری و با مسؤوليت و با مردم و با قضاوت و عدالت و خوب و بد و قانون و بی قانونی و 

رنگ و دروغ و شائسته و ناشائسته و دوست و دشمن و شاه و گدا و از آبلۀ دست خود خوردن و حق ديگران حيله و ني
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استفاده از وءرا ضايع ساختن يا غصب کردن و مفتخوری و خيانت در امانت و غبن و دسيسه و فتنه و جاسوسی و س

 و فقر و بينوائی و مردن از بی دوائی و ی و  جنگ و خونريزی و کشت و کشتار و جنايت و خيانت و ماجراجوئقدرت،

 و خون يتيم را نوشيدن و در کنار ظالم ايستاده شدن و بر اءتن دادن به خود فروشی برای زنده ماندن و تزوير و ري

می افتد، نه تنھا کلمات پسنديده و ناپسنديده را برای ... ھم زدن وه مظلوم ظلم کردن و ار راه رشوه و اختالس ثروت ب

ی که داری چنان خوی و خصلت ھای انسانی يا ناانسانی ھستند، بايد به کار ببريم که به حکم دردی که  ھائف آدمتوصي

ما نسبت به افرادی که با بی عدالتی مال و ملک شان غصب شده، از سر زمين شان به جبر رانده شده اند، به زن و 

ذاشته شده اند، گن، حتی زنان باردار جوان شان به حراج فرزند شان تجاور شده است و تجاوز می شود، دختران و پسرا

حق درس و تعليم و دست يافتن به مقامات عالی مستقيم و غيرمستقيم از آن ھا گرفته شده است، به کلينيک و بيمارستان 

ارند و نه آب و داکتر و دوا دسترسی نداشته اند و ندارند، در مغاره ھا زندگی می کردند و می کنند، نه نان داشتند و د

ندان و س عادی گرفته تا آمر پوليس و قومآشاميدنی و نه لباس، مردمی که در يک زمان دارای ده ھا پادشاه، از پولي

ولسوال و حکمران و والی و وزير و شھزاده ھا و شاه، تا خيل و ختک ھر يک بودند، چنين کلماتی را ھيچ گاھی، وقتی 

  !اھان و وابستگان اداری يا قومی آن ھا به ميان می آيد، نمی توانيم از ياد نبريمحکايت از رنج ملت و بی تفاوتی پادش

 جوالی ھای بی گناه را به بھانۀ انتقال بار به گوشه ھای ١٣۵٠ ـ ١٣۴٨وقتی از جبار قاتل، شخصی که در سال ھای 

ط و آدمکش و جنايت کار و بی رحم دنجی می برد و بعد از کشتن يا پيش از کشتن با آن ھا عمل لواط انجام می داد، لوا

  کدام کلمات را برای معرفی بھتر او استعمال بايد کرد؟! نگويم، چه بايد بگويم؟... و فريب کار و

 اند؛ نه برای آن که مانند يک شیءخصوص به وجود آورده ه ھر کالم، معنی و مفھومی را برای بيان يک عمل  ب

 يا فعلی را به دقت و با جزئيات تمام تر به گونه ای که ھست و  آن که شیءبگذاريم، بلکه برای" فکر"تزئينی باالی 

  .بود و شنونده انتظار دارد، بيان نمائيم

ما ! نگويم، چه بايد بگويم؟... ن خان را شاھد باز و پرخور و ستمگر و خشن و خون ريز و متعصب وا اگر عبدالرحم

اين ھا انسان ھائی دارای ھمين خصائل ! از خود نساخته ايمطور مثال، ه اين خصلت ھا را برای اين دو شخص، ب

  ! بودند

ن خان زندگی می کردند و خود شاھد بودند، اين حرف ھا را می اھزار ھا انسان، آنانی که در دوران امير عبدالرحم

 زندۀ بيداد اين ھزاره ھای کويته شاھد! داستان ھای ستمگری ھای وی بر ھزاره ھا را کسی نمی تواند انکار کند! زدند

  !پادشاه ظالم و ستمگر ھستند

حال اگر بخواھيم ھمان برھه از تاريخ را که اين شخص پادشاه بوده است تعريف کنيم، به تمام معنی و با تمام جزئيات، 

نه از روی خوش بينی يا تعھد به دفاع از وی به ھر نحوی، بلکه با مسؤوليت يک انسان دارای تعھد و شرف، در مورد 

  خصيت و اخالق وی چگونه قضاوت خواھيم کرد؟ ش

و اگر قضاوت مطابق به حقيقت، آنچه در مورد وی گفته شد باشد، مطابق عين و اصل باشد، اين حقايق را با کدام زبان 

  و با کلمات بيان خواھيم کرد؟

واط، شاھد بازی، غالمبارگی ھمجنسگرائی، بچه بازی، ل:  آن کار شرم آوری را که او با بچه ھا می کرد، ھر چه بناميم

ًھمه دارای يک معنی ھستند و ھيچ تغييری در چه بودی و چيستی عمل به ميان نمی آورد، اگر قصد واقعا توضيح ... و

  ! يا بيان کار يا اين خصلت وی باشد

ناميم؛ غير از حبيب هللا خان را با کم و بيش يک صد زن ـ به برخی روايت چھار صد زن ــ با اين ھمه زن، چه بايد ب

يا اگر بگوئيم که با وارد کردن بدعت در اسالم، از ! بناميم... رف پول ملت وُه زنباره و عياش و خوشگذران و مساين ک
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راه وادار ساختن علمای دينی دولتی که عمل زن گرفتن بيش از آن چه را در قران مجاز دانسته اند، به گونه ای اسالمی 

  ."ده خمير موی می پاليد" نخوانيم، چه بخوانيم؛ خواھند گفت شما بخوانند، اگر يک بدعت گذار

به دست .  انگليس قرار داشتۀآيا اين مرد با آن ھمه زن، می توانست به کار کشور و مردم برسد؟ ملک زير سيطر

 آن زندگی آيا او با آن ھمه خوش گذرانی و زن و با. آوردن  آزادی و استقالل آن يکی  از وجيبه ھای اوليۀ وی بود

آرامی که عادت نموده بود، حاضر می شد خود و زندگی و پادشاھی و آن حرم بزرگ را به خطر بيندازد و با انگليس 

  ... برای گرفتن استقالل به جنگ برخيزد؟ و

صفاتی را که برای اين پادشاه مناسب می دانيد، اگر ما اجازه نداريم او را ترسو، فرصت طلب، خودمحور، عياش، 

بخوانيم و انسانی که سائر مسؤوليت ھای خويش را ھرگز جدی نمی ... اره بی تفاوت در برابر مردم و کشور وزنب

 و خودش با پول مستمری آن ھا بی ننگانه  گرفت و ترجيح می داد تا ابد  حلقۀ غالمی انگليس در گردن ملت باقی بماند

ما معرفی کنيد تا ما به اشتباه خود پی ه  شخصيت او را بزندگی کند بی ننگ بناميم، شما لطف کنيد اخالق و خصلت و

 است بر سر يک انسان که پادشاه ما بود و بايد به ما و ه ایمناظر! جدل ما شخصی نيست! برده از شما معذرت بخواھيم

ًبايد وظايف و مکلفيت ھای خويش را ايمانا و وجدانا و از روی تعھدی که در بر! به کشور ما خدمت می کرد ابر خدا و ً

  ! می آوردیجاه خلق داشت ب

صفاتی را که طی دو يا سه مقالۀ اخير از شاه امان هللا خان بيان داشته ايم، آيا برای او به نا حق نسبت داده ايم؟ اين مرد 

بدون شک اشتباھاتی داشته است، اما اشتباھاتش را با آرمان ھايش و با آنچه کرده و می خواست بکند، که نماندنش، 

ن خان را اقايسه کنيد، بعد ببينيد که آيا اين انسان را ھم می توانيم در ھمان ترازو بيندازيم که حبيب هللا خان و عبدالرحمم

  انداخته ايم؟ 

و نادر خان را با آن ھمه دسيسه و  توطئه و ارتباطات پنھان و آشکارش با مرتجعين مثل مجددی ھا، نقيب ھا، 

س، در حالی که يک تعداد انسان ھای شريف می خواستند کشور و مردم را به سوی ترقی و و با انگي... عبدالقدوس ھا و

  ! تجدد و آبادی پيش ببرند، با کدام الفاظ می توان برای نسل ھای آينده بھتر معرفی کرد؟

اگر اين خصائل را تعريف کنم، اگر حق داشته باشيم، که بايد با . ، خوب و بد، ھستندانسان ھا دارای خصائل متعدد

ارتباطی که ما ـ به عنوان مردمانی که ھمه  در يک کشور زندگی می کرديم يا می کنيم و اين کشور به مثابۀ مادر 

، آيا بايد آن ھا را آنگونه که بودند يا ماست و ھر يک در برابر آن به نوعی مسؤوليت داريم ـ بايد اين حق را داشته باشيم

  ھستند، معرفی کنيم يا نه؟ 

حرمت قلم با گفتن عين حقيقت با ھمه جزئيات آن حفظ ! مسؤوليت ما در برابر مردم و در برابر قلم گفتن حقيقت است

ی که کار انسان ھائ! القینوشتن کلمات غيراخمی گردد، نه از راه بستن زبان قلم با آوردن بھانه ھا، از قبيل نوشتن يا ن

ھای غيراخالقی انجام می دھند، بايد با استفاده از کلمات غيراخالقی معرفی شوند؛ و اال شما قادر به معرفی درست و 

  !    کامل آن ھا نخواھيد شد

ن بی  و جاه، بی کارایپوشان بی جاه وظيفۀ ما مردمانی که در صف درد کشيدگان بينوا و رنجبران بی سرپناه و ژند

روزگار، ستم کشيدگان شھان بی شمار، گرسنگانی که ھميشه نان آور مفتخواران باالنشين بوده اند، با احساس و قلب 

رؤوف و وجدان بيداری که داريم، باوجودی که ديکران را خوش آيند ھم  نيست، ھمين است که به حکم وجدان ھمان 

  !  غيراخالقی بنامندچيزی را بنويسم که حقيقت است، حتی اگر مردم آن را

صف ما از صف اشراف زادگانی که اشراف زادگی شان را شاھان جابر و رسوا و عياش و بی کفايت و طفيلی، مانند 

ادبيات ما ادبيات رنجبران است؛ آنچه ھمه چيز را ! لوئی چھارده ھا، برای شان عطأ می کرد يا عطأ می کند، جداست
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کسی که از کردن کار شرم آور شرم ! حظه و بدون شرم به ميدان می اندازدبی کم و کاست، رک و راست، بدون مال

  !! نکند، چگونه ما از گفتن آن شرم کنيم؟؟

 که قرن ھا یما می دانيم که برخی از نوکران اين جابران خونريز امروز برای خواباندن قھر مردم عذاب کشيده، مردم

 قرن ھا استثمار شده اند، قرن ھا حاصل عرق جبين شان را ديگران رنج کشيده اند، قرن ھا زير ستم قرار داشته اند،

فريت عبدون دوا و درمان بودن اند و به اثر يک بيماری عادی ھا ربوده اند، قرن ھا شب ھا گرسنه خوابيده اند، قرن 

ير درباری، مرگ گلو ھای شان را فشرده است، قرن ھا دختران و پسران و زنان شان از سوی زورمندان، درباری و غ

امروز برای نجات از ...  مورد آزار قرار گرفته اند، قرن ھا منت کشيده اند، قرن ھا بی سواد نگھداشته شده اند و

روا " سايه ھای خدا"نام ه و ب" علمای دين"نام ه مالمتی مردمی که حال می دانند چه ناروائی ھای نسبت به آن ھا ب

 احترام به قلم و حفظ حرمت کالم و کاغذ و نويسندگی می زنند تا باشد ھم خود و داشته شده است، دست به ترفندی به نام

ولی اين کار جائی را نمی گيرد؛ زيرا زخم ھا . ھم پدران مجرم و گناه کار خويش را از شر قلم درد ديده ھا نجات بدھند

رن ھا، يا شايد ھزاره ھا به کار داشته آن قدر عميق اند که التيام آن ھا، ھمانطور که طی قرن ھا به وجود آمده اند، ق

  !    باشند

اجحاف گوناگون و خيانت ھای متنوع و جنايات مختلف سردمداران اين کشور و ياران شان را، نه مردم و نه تاريخ، به 

  . ی که باشد کند؛ با ھر تالش و تقالئھيچ صورتی نمی توانند فراموش

کاربرد کلمۀ ( ی آن ھا که ھنوز ھم زنده ھستند و ھنوز ھم با منتھای رذالت تاريخ نويسان درباری و ريزه خواران و اياد

اين عمل چيست جز . ًرذالت، مثال برای کسی به کار می رود که يکی از کار ھايش پنھان نمودن حقايق آشکار است

ار بی حرمتی به زشتی، فرومايگی، دنائت و پستی يا ھمان رذالت؟ حال اگر اين شخص را رذل می گويم، کجای اين ک

می خواھند تاريخ کشور را، حتی آن چه را مردم در ھمين )  آيا بيان کردن حقيقت توھين به عفت قلم است؟. قلم است

  .زمان و در دوران حيات خود به چشم ديده و می بينند، تحريف کنند، کسی از ياد نمی برد

ران حيات اين جنايتکاران سياسی ـ مذھبی خائن به مردم و ًرخين يا نويسندگانی که يا خود راسا و در دوؤبرخی از اين م

 پدران ۀشان وظيفۀ که اوالد وطن طی قرون متمادی، ھمينگونه در حال حاضر، در خدمت اين ھا بودند يا ھستند، يا اين

، ولی به هصفانخويش را با وفاداری به پيش  می برند، امروز برای اين که آن خائنين کثيف را از زبان و از قلم تند و من

جای مردم، در امان داشته باشند، می خواھند به مردمی که ھزار ھا بار نسبت به اين ھا خوش اخالق تر و متصف به 

در نوشته ھا شناعت و قباحت و بداخالقی و بی ... نيکوئی ھستند درس اخالق بدھند که استفاده از کلمات درشت و

در آن نيست و از ما می خواھند با ... نی از بزرگواری و عزت و فضيلت و و نشا تربيتی و بی  احترامی به قلم است

 خوب پنداشته می شود، با زبان اعيان و ۀخلق و خوی نيکو و اخالق عيسی مسيح، که به نظر اين ھا خصلت يک نويسند

ه ھای خدای به کار ببرند،  و ماليان درباری که نا گزير بودند در دربار ھا و در برابر سايء و بلندپايگان و نجباءاغنيا

بدون اين که به اين فکر کنند که آيا ولی نعمتان شان در حق اين ملت با ھمين اخالقی که . قلم بر روی کاغد در کشيم

  !امروز اين ھا به ما می نمايانند، بر می خوردند يا نه؟

ه رت می گيرد که نسبت به ديگران، باين ھا فراموش کرده اند، يا برای شان گفته نشده است که احترام به کسانی صو

خصوص زيردستان و به طور اخص نسبت به رعايا بزرگواری و صلۀ رحم نشان داده، حرمت ديگران را نگھداشته، 

  ! ديگران را عزت و احترام کرده و ديگران را گرامی داشته باشند، نه به ديگران  جفأ و تعدی ورزيده باشند

! رار داريم، پيشرفت ھای چشمگير و غيرقابل باور بشر  قوت از سر ما می پراندما امروز در قرن بيست و يکم ق

کشور ھای پيشرفتۀ جھان به ميليون ھا تن ميوه و سبزيجات و خوراکه را ساالنه برای روز مبادای خويش ــ تبديل به 

نی صحی، در حالی که در منازل مصون و زيبا با آب گرم و مرکز گرمی و آب نوشيد. انرژی ــ زير خاک می کنند
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بسياری از خانواده ھا دارای دو موتر ھستند و ھيچ گاھی بی برق نبوده اند، کودکان شان به کودکستان و مکتب می 

روند، جوانان شان به دوره ھای کار آموزی دست رسی دارند و کار، اگر کسی بخواھد، برای ھمه وجود دارد، و 

کردن ترجيح می دھند برای پيشبرد زندگی دولت کمک شان می کند؛ در ھمين کسانی که از تنبلی بی کاری را به کار 

  ... عصر در کشور ما مردم ھنوز ھم در مغاره ھا زندگی می کنند و

بدون اين که به اين انسان ھا فکر کنند با زد و بند ھای ناشريفانه ...  انسان ھا مانند کرزی و احمد زی وزو يک تعداد ا

وسيلۀ ه  خود و چه با ھمگنان خارجی خود مردم را می چاپند و ھر روز به وسيلۀ انتحاری ھا و بچه با ھمگنان داخلی

طالب و داعش و امثال اين ھا به خاک و خون می کشند و خود ھيچ کاری در راستای نجات مردم از اين جھنم انجام 

وجود آورد که نزديک بود کشور ه عيتی را بامرخيل با تقلب در آرای مردم، حال به نفع اين يا آن، چنان وض. نمی دھند

 ددر مور.  تباھی رسانيدۀبه دو پارچه تقسيم شود، ولی خدا فضل کرد؛ اما پی آمد ھای آن کار اين خائن کشور رابه  لب

  اين ھا با چه زبانی بايد صحبت کرد؟ 

است و به جای کار، ... ئيس و اگر دزد و جنايت پيشه و جاسوس و خائن و وطن فروش و کسی را که شاه و وزير و ر

شب و روزش در عيش و عشرت و تنبلی می گذرد و مال و دارائی مردم را می ربايد،  دزد و جنايت پيشه و جاسوس و 

... ، و به تبع اين خصلت ھا بی شرف و بی وجدان و رذل و کثيف و نامرد وهخائن و وطن فروش و اختالس کنند

  نگوئيم، پس چه بگوئيم؟؟ 

 در اين است که اين اخالقيون و پيامبران ادبيات گل و بلبل و مھر و محبت و عشق و بخشش، وقتی خود در تعجب ما

ن و حميدگل و ھيتلر و برژنيف و ابارۀ امين و مالعمر و حکمتيار و سياف و نوازشريف و مشرف و مالفضل الرحم

يه ھای خود در مورد اخالق و عفت قلم و کالم چنگيز و تيمور و خونخوارانی از اين دسته و رسته بحث می کنند، توص

ھم از شنيدن آن شرم می " رتاجو"را از ياد می برند و چنان با دھن دريده صحبت می کنند، ھر چند حق دارند، که 

  !! بام ما يک ھوا دارد؛ نه دو ھوا!! کند

ا و نجيب ھا و مجددی ھا و ربانی ھا و ی که از نادرھا و ظاھرھا و امين ھھا، انسان ھائبرخورد ما با اين چنين انسان 

 دفاع می کنند، برخورد توده ھائی است که از دست اين  ھا و ھمجنس ھای شانعمر ھا و کرزی ھا و غنی ھا و عبدهللا

ھا رنج کشيده اند؛ ملک و وطن شان به تاراج رفته است؛ به خاطر اين ھا سال ھا بيگانگان قلدر وطن شان را اشغال 

  ...ار و ندار شان را به يغما می برند وکرده اند و د

و ھمين درد است که چنين آتشی را به جان ما روشن نموده است؛ آتشی .  اين درد را فقط دردمندان می توانند حس کنند

  !!که نه حرف مستھجن می بيند، و نه کالم مستحسن

ده باشند و اکنون به بھانۀ حرمت قلم و کالم  اشراف نبوده اند که شريک جرم دربار ھا بوۀ مانند من از جملینويسندگان

را با کلماتی مانند، آقا و ... از مردم رنج کشيده بخواھند دزدان و غارت گران و جانيان و خائنين و وطن فروشان و... و

سينه ياد نموده و آنانی را که قلب ھای شان را به درد آورده اند و ... عزتمند و جاللتماب و واالحضرت و اعليحضرت و

 و با اين کار، خويشتن خويش را  پيش وجدان خود و به پيشگاه خلق ھای  ھای شان را شرحه شرحه کرده اند، ببخشند

  !  درد ديده شرمنده بسازيم
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