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  لمبه

  

  شبانه ھای من
) ۶(  

  
  .آه، اوف، که چقدر عاشق زيبايی ام

ند که می زيبايی، روحم را طراوت می بخشد و در نااميدترين لحظات يادی از يک زيبابی چنان بر دلم چنگ می ز

خواھم چشم ھايم را برای ساعاتی در زالل آن بشويم و در پاکيزگی اش شنا بزنم و آھسته آھسته در ساحلش اتراق 

  نمايم و فرياد بزنم، لمبه، کفش ھايم کجاست؟

  

  !!شد، چطور آقايان و خانم ھای  پست مدرنيست؟" پست مدرنيستی"به خيالم 

ورنه به نام پست مدرنيزم چيزی . د در شبانه امشبم در رياليزم خود باشمآقايان و خانم ھای پست مدرنيست بگذاري

ًولی مطمئنا می دانم که به . ما، که چه ھا نوشته ام" رياليست جادوگر"خواھم نوشت که نه شما بدانيد، نه من و نه ھم 

يک پست "و برای با خود دارم " کاخ بلند"شادباش و آفرين شما را در " پست مدرنيستی"خاطر اين ارشادات 

بيشتر از اين چه خبر خوش شده می تواند که مثال جاويد فرھاد، سميع حامد، پرتو نادری و خالده فروغ " مدرنيست

  !!)تشکر!! (را کم کرده و عاجل يک، او را  يکی از بھترين پست مدرنيست نويسان معاصر بدانند" فاصله ماصله"

  .خب، بر گرديم به رياليزم خود ما

ی توانم مثالی به شما ارائه کنم که کسی از زيبايی ابراز نفرت کرده باشد و تا جاييکه خوانده ام و شنيده ام و ھنوز نم

اما آيا عشق . ديده ام؛ ھمه، به شمول خودم، زيبايی را دوست داريم و به خاطر ھمين زيبايی به ھنر عشق می ورزيم

 يا زيبايی محتوايی آنرا ھم در نظر داريم؟ فراوان ديده ايم که ورزيدن ما به ھنر تنھا به خاطر زيبايی شکلی آن است

يک اثر ولو با زيبايی شکلی، نتوانسته است بر قلب ھا بنشيند و جاودانه شود و مورد تحسين قرار بگيرد و فراوان 

 بخورد و ديده ايم که اثر ھنری حتی با شکل نه چندان زيبا، توانسته است بر لب ھا جاری شود و در مشت ھا گره

و چه بھتر اگر زيبايی فورم با زيبايی . چنان در انسان نفوذ کند که به سالح مادی ضد شناعت و جنايت تبديل شود

مضمون ھمراه شود و زيباترين اثر جاودانه ھنری خلق شود و نگين زيبايی آن بر معراج تمام ژانرھای ھنری 

  .بدرخشد

گردش چشم "با زيباييی روبرو ھستم که به گمان دالالن فرھنگی . و زشتی روبرو ھستم" زيبايی"در شبانه امشب با 

در ماه شکسته آسمان " اميرجان صبوری"خوش کرد و ابروھايش را با " قھار عاصی"او را بايد  با مرحوم " سياه
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شانه بايد " فرھاد دريا"با بر ستيژھای تاجکستان بايد صدا زد، زلف ھايش را " نصير خارا"بايد ديد،  مژگانش را با 

به تماشا بايد نشست، " وجيھه رستگار"در ساغر شراب بايد شست، لبخندش را با " ناشناس"کرد، گونه ھايش را با 

گلنار و "در " رھنورد زرياب"تقسيم بايد کرد و تمام وجود مرمرينش را با " وحيد قاسمی"صدف دندان ھايش را با 

به نشانی بايد " سعد محسنی"و " گلزمان"با " ستاره افغان" جوراب او را در چورکان لمس بايد کرد و بوت و" آيينه

  ...گرفت؛ ولی 

  . ولی اين زيبايی  را بايد در شبانه امشب لمبه نفرين کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يس  ساله که در رسانه ھای غربی و به ويژه انگل٢٢لينسی کورپورل کارتينا .  سخن از ملکه زيبايی انگلستان است

را می توان يکی از جالدان جوان سياست ھای " ملکه زيبايی"اين . سروصدا و ھياھويش گوش ھا را کر می کند

او که قبال ماموريت کشتن و قتل عراقی . استعماری انگليس دانست که برای نوشيدن خون افغان ھا بيقراری می کند

  !!بجنگد" طالبان"خط اول عليهھا را به خوبی و درستی انجام داده است، اينک می خواھد در 

می گويد که بخاطر حضور در مسابقات سراسری ملکه زيبايی انگلستان تا ماه جوالی سال " زيبا"اين خون آشام 

آينده نمی تواند در جنگ افغانستان حضور پيدا کند ولی با تمام اين،  او قبل از ھمه سربازی است که به جنگيدن در 

ح است که در خط اول جنگ گلوله ھای تفنگ او نه بر سينه جنايتکاران طالبی می خط اول عشق می ورزد و واض

  !!او بايد بر قلب کودکان و مادران ميھن من شليک کند تا به عشقش برسد. شنيد و نه ھم بر سينه ترياک ساالران

ين می کند که بايد به کشتن انسان ھا عشق می ورزد و بار اين جنايت چنان  زشتی او را سنگ"ملکه زيبايی"اين 

  .کينه و نفرت مان را بر زييايی اش استفراغ کنيم

    .تا يک شبانه ديگر

  

  :يادداشت

زيبای "اگر اجازه می داشتيم بر چنين مشاطه گرانی اسمی از جانب خود بگذاريم، شايد بيجا نمی بود ھرگاه وی را 

  .نام می گذاشتيم" نفرت انگيز
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