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  سيدھاشم سديد
  ٢٠١١ نومبر ١٩

  
  

   و عزيزجناب موسوی صاحب ارجمند
  

نوشتن شبنامه به مقصد ترور شخصيت، و نه در موقعی که شخص در برابر حکومت 
ار دارد و از روی ناگزيری به مقصد افشای حاکمان مستبد و ھای جابر و سرکوبگر قر

گيرد،   نام يک حرکت سياسی صورت میه خونخوار و سيستم ھای ضد مردمی ب
گذشته از اين که بسيار بسيار نفرت انگيز است، معرف بی شخصيتی، جبن و 

و پرداخته درماندگی نويسندۀ آن در برابر کس يا کسانی که در شبنامه ھا بدان ھا تاخته 
شايد الزم به تذکر نباشد اگر بگويم که نوشتن شبنامه يا استفاده از . شود، می باشد می

مذاکره و مجادله کلمات مستھجن ھمواره کار کسانی است که در خود توان بحث، يا 
  .له يا موضوع را ندارندروی يک مطلب، مسأ

الی سياسی ـ اجتماعی از شبنامه ھائی که در شرايط اختناق برای رسيدن به اھداف وا
روی ناچاری و برای نيک بختی ھمگانی و رھائی از استبداد و دست يافتن به آزادی، 

شود نه  يا فضائی بھتر برای زندگی مناسبتر سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی نوشته می
اما . اين که مجاز است، که شوربرانگيز، دوست داشتنی، تسالبخش و الزم ھم است

زعم شبنامه نويس کوششی برای بی ه ی به مقصد بستن تھمت و افتراء، و بشبنامه نويس
خصوص متوسل شدن به نامردانه ترين شيوه ھا که ھمان ه اعتبار ساختن کسی، ب

 .ميان است، بی نھايت شرم آور و زننده می باشده کشيدن پای زن و فرزند اشخاص ب
چه بايد کرد؟ اين بار اول نيست که انسان بداخالق، بی فضيلت و بی مايه ای به چنين 

دانم که ھيچ انسانی حاضر نيست وقتش را،  من، ھمچنين شما، می. امری دست می زند
خاصی بی اثر، بی ولو ھر قدر بی ارزش، برای نوشتن شبنامه غرض بدنام کردن اش

 کسی وقت ين اشخاصی به آن نمی ارزند که صرف کند، زيرا چنارزش و بی خاصيت
فھميدن اين اصل که شما بايد صاحب . نه صرف آن ھا بکندو انرژی خود را مشتاقا

شود امروز برای  ارزش و مايه و مقامی باشيد که کسی برای تخريب شما حاضر می
 مردم دشوار نيست؛ مگر اين که يا انسان کله اش خراب باشد يا از جمع بستن دو و دو

  .عاجز باشند
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تنھا چيزی که آرزو . من بيشتر از اين در اين مورد و به شبنامه نويس چيزی نمی گويم
دارم اين است که اگر ممکن باشد اين گونه اشخاص کوشش کنند که به نوعی از تحول 

اگر . شنيده ام که شبنامه نويس مشق نويسندگی ھم می کند. درونی يا اخالقی دست يابند
يام من به ايشان اين است که نويسنده شدن بدون اتکاء و حرمت گذاشتن به چنين باشد، پ

انسان، بدون دگرگونی عميق معنوی، احترام به عفت قلم و حفظ صافی و تقدس زبان 
به . چند نکته ای را که ياد کردم از جمله شرايط اوليۀ نويسندگی است. ممکن نيست

نکات است، خوب، و اگر از پذيرفتن و نظر من اگر شبنامه نويس قادر به رعايت اين 
رعايت آن ھا عاجز است، بھتر است پی کار ديگری برود و بخت خود را در جا ھائی 

. مانند خودش زندگی می کند" لچکی " بيازمايد که اشخاصی پوچ زبان و به اصطالح 
بان و عقده ز شريف است، نه عرصۀ مردمان بی عار و بد نعرصۀ قلم عرصۀ مردما

  !حسودی و ئ
  .      سالم مرا به خانواده نجيب تان برسانيد

  


