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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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 Political سياسی

  

 بشير نبی

  ٢٠١١ اکتوبر ٣١

  

  ينوابراز  نفرت و انزجار مدع

   از  يک چھرۀ رسوا شده در يک محفل
  

 که  ، دوستی مسن و قابل احترام ھمه،ھم رسانده بودنده چندی پيش در يک محفل  که  مھمانان زيادی حضور ب

ايفای وظيفه کرده ) اوايل داوود خان ظاھر شاه و ۀدر دور(سال ھا   به حيت مدير و مدير عمومی در ادارات دولتی 

. که بگويم مدير صاحب اين چه است  پيش از اين. را به من داد ی را از جيب اش درآورد و  آنا ورقۀ  چند ال شده

  : موصوف گفت 

حاال اگر زحمت نشود . مين ورقه را کسی به من داد و خواھش کرد که آنرا بخوانم و به ديگران ھم بدھم ھ"

  "… شما آنرا  بلند  بخوانيد که مھمانان ھمه بشنوند که چه گفته 

الون آن خانه نشسته بودند  از ساير مھمانان جدا شده به س که در قسمتی از  یتعدادی ھشت يا ده تن مھمان

دست ه ورقۀ چند ال شده و دست  ب. آمدند تا بدانند که در آن ورق چه نوشته شده ، بوديم که ما چند تن گرد آمدهطرفی

در جريان مطالعه متوجه شدم که سه چھار خانم ھم به موضوع . شروع به خواندن آن کردمگشته را  باز نموده 

که در رابطه با " شب نامه" آن  ۀ از مطالعه بقيتصميم گرفتم.  به طرف ما آمدندالونس از آن طرف عالقه گرفته

شمول خانمھای تحصيل کرده  از ه مگر مھمانان ب.  منصرف شوم ،مسايل جنسی و اخالقی لومپنانه تماس گرفته بود

 با  خشم آشکار به طرف آن  اننوشته که تمام شد، مھمان.  مذکور را تا به آخر بايد بخوانمۀمن خواستند  که نوشت

مخصوصاً خانم ھا ، . ديده ، ھر کدام به نوعی نفرت و انزجار شانرا از نويسندۀ آن آشکار ساختند" هشب نام"

که در بين اختالفات سياسی  نويسنده را شخص بی حيا و عاری از فرھنگ ملی و ارزشھای اخالقی خواندند و از اين

 توھين کرده انزجار و نفرت ، که حتی می تواند شامل ھمسر شب نامه نويس نيز بگرددیبه عفت و شرافت زنان

  .مکرر خود را بيان داشتند 

 دو سه تن از مھمانان يکی پی ديگر اظھار داشتند که از متن نوشته و کاربرد جمله ھا و واژه ھا  برداشت 

) …( يک نفر نام برده گفتند که نام نويسندۀ شب نامه آنگاه ھر سه  مھمان از. دکرده اند که نويسندۀ آنرا می شناسن
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می شناختند  در مورد وی  مطالب حيرت ) قرار گفتۀ خودشان( شب نامه را ۀآنعده از مھمان که نويسند. است 

خصوص داوری آميخته با خشم و ه برانگيزی را بيان کردند که درج آنھمه مطالب و معلومات و قضاوت مھمانان ب

ش تذکر  در زمانبياورم مگررا در اينجا الزم نمی دانم ") شب نامه"نويسندۀ (روشنفکر در مورد وی نفرت  زنان 

  :آن مرد کھنسال و گرم و سرد روزگار ديده را در اين جا تذکر می دھم ۀ ولی  قسمتی از گفت. خواھم داد 

شد ، مدير صاحب که حدود تمام " شب نامه "ۀکه گفت و گو و نظرات مھمانان در مورد نويسند  بعد از آن

در اخير . نمود" شب نامه "ۀدارد ، سرش را شور داده   صحبت ھای زيادی در مورد  نويسندعمر ھشتاد سال 

  :اضافه کرد  

  .   ش را گرفتيد  کم و بيش می شناسم  ناممن  اين شخص را که شما سه نفر کتاب خوان    " 

بوده باشد  بايد ھم  با زبان جاسوسان روسی ) محمود بريالی(و) رشيد آرين(ھمينقدر می گويم کسی که نورچشمی 

  .» . .…به ارزشھای فرھنگی ما لطمه بزند

 و!" !نطاق " و  " !!نويسنده " و  " !!سياستمدار" اش  اين به اصطالح " شب نامه"اين جانب پيش از نشر 

" شب نامه "ۀتی می شناسم ، ولی با مطالعدرسه ؛  را فکر می کردم ب. …و. …و  " !!شاعر ملی  " !!تاريخ دان "

  تا کنون پنھان مانده ای  از شخصيت به  ابعاداش  و معلوماتی که  مھمانان در آن شب در مورد  وی ارائه نمودند،

والنه در ميان گذاشت ، تا ھويت ؤ مسوی  اشکار گرديد که آنرا بايست با جمعی از  دوستان! " نامدار " اصطالح

  .د  عيان گردد واقعی اين فر

        

  


