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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١١اول دسمبر 

  

  "نامه نويسدر دفاع از شب"ارتباط به 

١  
  

  :تمنائی دوستانه از ويراستاران پورتال

 با معانی به اصطالح رکيک و زشت است، خواھشمندم فقط  کلماتبردناراز آن جائی که در اينجا بحث روی به ک

ش پذيرفته درا خوش نيايد که تمنای داد خوخدا اين بار نوشته ام را زير عنوان ويراستاری سانسور نکنند، آخر 

  ..نشود

  پغمانی.                                             خ                                                                                      

  

 در ميان نمی بود، ھرگز اين مطلب را نمی "موسوی"ای دفاع  از دوست و برادر عزيزم آقای کنيد اگر پباور 

 لذا  تعريف کرده اندچون خودم را  - نوشتم و ھمان طوری که بعد از خواندن ستايش ھای دوستان ارجمند و چيز فھم

م، حال دانسته به اصطالح خود را گم نکرد باد به غبغب نينداختم و خود را برتر از ديگران ن-  نظر من چيزفھم اندبه

، صدای خود را نکشيده به اصطالح درد خود را به قراری خورده می کوشيدم ياوه که انتقادی ھم متوجھم شده است

 از طرز  و دوستان ھمدل و ھمرازش می خواھند"شبنامه نويس جان"سرائی را نشنيده بگيرم؛ مگر اينک که 

، به شمال قطب شمال نسبت دھند، سکوت را ثمانی بسازند تا بوی گندی را که باعث شده اندنوشتار من پيراھنی ع

  .، ھرچند اين برای بار اول است که بدان دست می زنمکشمجايز ندانسته، به دفاع از خود قلم می 

  !خوانندگان نھايت عزيز پورتال

خالف آنھائی که ھميشه می کوشند خود را از آدم و عالم در ھمه امور جلو تر نشان دھند، من بدون خجالت و يا خدا 

شرمی اعالم می دارم که کتاب خواندن و مطالعۀ نوشته ھای غير مکتب را از زمان فاکولته آغاز نمودم و نخواسته 

  :آنھم بدين شکل
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 که قبالً نگاشته ام، از ن قد و قوارهو من ھم با ھما" قر کرد و زمين ترآسمان " بود که به گفتۀ مردم کابل ۵٠سال 

نظر از اين که قد و قواره ام با آن موھای خارپشتکی و چشمان صرف. ی ادبيات شامل شدمځکانکور گذشته و در پوھن

 آن که از شما چه پنھان نمايد و صرفنظر ازدور پخل پر و چھرۀ خاک آلود به تنھائی می توانست من را از ديگران 

را ياد گيرد، " نوای بلبل"" گلستان ادب" محصلی که می خواھد در به يکلباس پوشيدنم ھم به ھمه کس می ماند تا 

زيرا پتلون که به قدری کافی دراز بود و آن را تازير سينه باال کشيده و کمر بند را برآن می بستم و از باالپوشم ھم 

 به نمايش می گذاشت که به يقين ھرگاه پای ه ای ازمن چنان قوارگر باالپوش دوخت،می شد برای چھار نفر دي

 يک ؛ديگری می گرديدم" حيرت " پشيانی ترشم در ميان نمی بود از ھمان نخستين روز به تفريح بچه ھا تبديل شده

 ام در طرح مسايلی بود فاصله می داد و آنھم بی اطالعیمن را چيز ديگر ھم از تمام محصالن اعم از پسر و دختر 

  .که در صنف مطرح می شد

جوانمرگک ھا می توانستند به ارتباط آن صنفی گک ھايم يعنی تمام  اول بار ھا اتفاق افتاد که ۀطی ھمان يکی دو ھفت

ھمه چيز صحبت نمايند، مگر من خنگ خدا، فقط مخ مخ طرف آنھا نگريسته در دلم حيران بودم که آنھا آنھمه گپ 

  . شان پنھان می دارندکلۀکجا ياد گرفته و در کجای  در واز را 

، در ختم روز وقتی می  بودم  دو سه ھفته در حالی که خودم ھيچ راه حلی برای آن نيافتهتقريباً بعد از سپری شدن

 که طرف خانه روان بوديم و می بايست از در بين راه خواستم به طرف خانه روان شوم صد دل را يک دل کرده و 

در ميان " موسوی"، آن مسأله را با دوست عزيزم آقای می نموديممال مينه تا قلعۀ جواد پای پياده طی طريق ج

  .گذاشتم

 پدر ساالری بيداد می دوست برادر بزرگم بود و در خانوادۀ ما" موسوی"قبل از ھمه بايد بنويسم از آن جائی که آقای

  .نيز قايل بودم" موسوی"ربزرگم داشتم، برای آقای مقابل برادکه کرد، من ھمان حياء و احترامی را 

سخن نگفته بود و ھميشه با معکوس ساختن اسمم شوخی را با من که تا آنروزھيچ گاھی با لحن جدی " موسوی"آقای

 سخت عميق به چشمانم خيره شده بود، برای در حالی که با من آغاز می نمود، با شنيدن آن سؤال بر جا ايستاده شده 

  :ول با لحن جدی پرسيدبار ا

  "پاسخی نداری؟ت  سؤال برایبه راستی"

 سال می شد، ١٣وری از من بپرسد، چون طی تمام مدت آشنائی ما که به تقريب حدود اشايد او ھم حق داشت با ناب

يافته من که در آغاز اندکی زير تأثير سؤال خود بودم، خود را دوباره . ھيچ گاھی چنان سؤالی را از من نشنيده بود

ضمن تکرار پرسش علت فھم ديگران توان آنھا در ھر مورد صحبت کردن و ناتوانی خودم، چگونگی مقابله با آن 

  .را جويا شدم

که به خاطر شنيدن سؤال ايستاده شده بود، در حالی که با لبخندی دوستانه و پر از محبت به طرفم " موسوی"آقای 

  : افزودمی نگريست، باز ھم با ھمان لحن جدی اولی

وی . انديوال جان، می دانی چقدر انتظار کشيدم تا تو به فکر طرح چنين سؤالی بيفتی؟ من با اشارۀ سر فھماندم که نه

  :افزود

آنھا به خاطری راجع به ھمه چيز می توانند صحبت نمايند که مطالعه دارند، کتاب می خوانند و تنھا ! خالق بيادر" 

رای گفتن داشته باشی، بايد از ھمين تو ھم می خواھی در جمع حرفی باگر . يستندبه خواندن کتابھای مکتب قانع ن

حاال به مطالعه آغاز نمائی، فقط با سرعت بيشتر؛ چون ھمان طوری که خودت متوجه شده ای از کاروان زياد عقب 

  ."مانده ای
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يرم، مگر چون می دانستم که وی وقتی صحبت از خواندن کتاب به ميان آمد، دانستم که می توانم کتاب از خودش بگ

  :چندان به پوست پاک نيست و بعضی گپ ھای خطرناک از دھنش بيرون می شود برايش گفتم

در ، برای من ھم بده، مگر ھوشت باشد که من کتاب کافری را نه تنھا نمی خوانم بلکه آن را  داریتو که کتاب زياد"

  "خواھم داد

در حالی که با نوع نگاھی به من می به مانند سابق تغيير داده  اندکیتا  با شنيدن اين حرف او لحن جدی خود را

  :افزود ،د که يک عقاب به شکارش می نگرنگريست

اين که تو چه چيزی را می خواھی . بدترين چيز برای مطالعه، پيش شرط قايل شدن و خود سانسوری است"

دن و ياد گرفتن يک چيز است و عقيده مند شدن چيز بخوانی، اختيار خودت، مگر يک نکته را بايد بفھمی که خوان

چنانچه تو خودت شاھد بوده ای که گاھگاھی من به اجبار ساعتھا روی ديانت زردشت و يا بوديزم صحبت . ديگر

تو ھم می توانی . کرده ام، اما آن صحبت ھا بدان معنا نيست که من يک روز زردشتی بوده ام و روز ديگر بودائی

  ."، مگر عقيده ات ھمان باشد که خودت می خواھیياد بگيریخوانی و بھمه چيز را 

 سال از آن می گذرد، من ھميشه کتاب را به حيث رفيق و دوستم ۴٠از ھمان تاريخ تا اکنون که چند ماه بيشتر از 

پخل پرم داشته ام، دوست و رفيقی که نه باالی موھای خارپشتک گونه ام خنديده و نه ھم از چشمان خواب آلود و 

  . ناراحت بوده است

 کتاب خوانده باشم، می دانيد دو ھرگاه قرار را بر آن بگذاريم که من به اساس ھمان تنبلی ذاتی که دارم صرف ماه 

  .  جلد١٠٠٠رقمی حدود  می شود، د سال چند جل۴٠جمعاً ظرف 

  : باشد، بنگارم آن استآنچه را می خواھم به مثابۀ نتيجۀ اين داستان که چه بسا خسته کننده ھم بوده

در تمام اين کتابھا اوالً تا به امروز به خاطر ندارم که وقتی کتابی را باز کرده ام از آغاز تا انجام آن به صورت يک 

جلد بلکه در بين اين صد ھا . سان از آن لذت برده باشم و يا به ھمان شکل از اول تا آخر از آنھا خوشم آمده باشد

 که عکس آن ه اند که آغاز آن خوش بوده و انجامش خسته کننده و نا مطلوب و کتابھائی بوده اندکتاب، کتابھائی بود

در آغاز چنگی به دل نمی زده اما در نھايت انسان را چنان به خود جذب می نمود، که انسان نمی خواست و نمی 

  .خواھد ھرکز آن کتاب خاتمه يابد

 ساله، وقتی پای صحبت با دوستان نشسته ام کمتر اتفاق افتاده ۴٠ات دومين نکته آن است که در جريان اين مطالع

است که ھمه کس يکسان در مورد يک کتاب و يا نويسنده بينديشد، بدان معنا که اگر يکی را خوش آمده ديگری چشم 

  .ديدن آن را ھم نداشته است

  :از مجموع اين روده درازی می توان نتيجه گرفت

ھمه کس از آن خوش و راضی باشد، نه من آنقدر احمق ھستم تا چنان چيزی می نويسم حتمی نيست که وقتی من 

ان حق دارند احمقانه قضاوت نمايند که وقتی يک متن خوش خودشان وشته ام داشته باشم و نه ھم ديگرتوقعی را از ن

  .نيامد، لذا بد است و مستحق بد و بيراه

باشم، ھمان " سديد" توانم باشم، ھمان طوری که نمی توانم آقای نمی" موسوی"ھمان طوری که من ھيچ گاھی آقای 

و يا تنی ديگر از نويسندگان باشم، مبرھن است که نمی توانم به مانند آنھا نيز " معروفی"طوری که نمی توانم آقای

 ھستم و ھمان آنھا بر مبنای احاطۀ شان به امر نويسندگی شايد بھتر از من بنويسند، مگر من ھمان ھستم که. بنويسم

جان جان "نکوبيده ام که ھم ھيچ زمانی درب خانۀ کسی را .  و توان آن را دارمطوری می نويسم که می خواھم

می پسندد، نوشته ام پيشکش را اگر کسی طرز نوشته ام . و بعد از اين ھم چنان نخواھم کرد" نوشته ام را بخوان
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اين ھمان کاريست که خودم انجام می دھم و از نظر من . ندقدومش، در غير آن می تواند از کس ديگری را بخوا

اگر ھر قلم را به يک گل خار دار و يا بی خار تشبيه نمائيم، ھيچ کسی حق ندارد تمام گلستان . بسيار منطقی ھم است

 زير و رو کرده پی زند، به نظر منبه خاطر آن که خودش از گل نمی دانم مرسل و يا چمبيلی خوشش می آيد را 

چنين طرز تفکری در نھايت امر ھمان خود مرکز بينی روشنفکرانه است که ريشه در حماقت و عقده ھای حقارت 

  .افراد دارد

مثالً من وقتی يک نوشتۀ سياسی را می خوانم، دلم می خواھد تا آن نوشته برندگی و جاليش خاص خود را داشته 

 سياسی به مانند لحن يک گدای حرفه ۀنوشتيک . يحال نباشديعنی سست و ب" Lasch"باشد و به گفتۀ مردم اين ديار

مگر تا امروز اتفاق نيفتاده به خاطر ؛ و به اصطالح ديوار را دو رويه کاه گل نکندئی با عجز و التماس توأم نباشد، 

رفرک خوشم نيامده، نيامده، از بااليش ف.  حرفی بزنمویاز سبک نوشتۀ کسی خوشم نمی آيد، بخواھم عليه که آن 

 باشند و از آن چنان گريزان که جناين حق را ھم به ھمه کس می دھم تا از نوشتۀ من چنان متنفر . واری تير شده ام

از بسم هللا فرار می کند، مگر اينی که کسی از من بخواھد سبک نوشتۀ خود را تغيير داده و به مانند محمد زائی 

 بوده ام و یتملقمدر زندگانی نه آدم .  لطف نموده من را معذور دارد،ھای بدل نفرتم را با جان جان گفتن بيان دارم

  : که می گفتمزرگگفتۀ برادر ببه .  کارنه ھم ريا

  ."تنھا موھای سر خالق داد به مانند خارپشتک تيز نيست، زبانش ھم از پر جيره خطرناک تراست"

  :واما برگرديم به اصل داستان

بنامه نويس خواندم، چون عمق کثافت عمل را در ھمان نوشته ھای اولی درک وقتی نوشته ھای چندی را در مورد ش

نمودم، خواستم با زبانی باوی صحبت نمايم که نه تنھا برای خودش بلکه برای ھفت پشت خودش و ھمراھانش يک 

  .درس فراموش ناشدنی باشد

شتم بايد به عرض حضرات منتقدان اين که چرا چنان نو. را نگاشتم"  از شبنامه نويسدردفاع"اينجاست که طنز 

 از نوشتن انتقال پيام به طرف مقابل است و اگر اين ھم درست ظورمثبت و منفی برسانم که اگر درست است که من

شيوه و   که بھترين نوشته ھمان است که پيام را ھرچه سريعتر، کوتاھتر و مستقيم تر برساند، من ھم ھماناست

 را خوبتر برآورده بسازد و فکر می کنم به گفتۀ يکی از دوستان، خواندن آن مطلب مھدفھمان ادبياتی را برگزيدم که 

 یتوانسته يک شبنانه روز يکی از حاميان و متحدين شبنامه نويس را از خواب  باز دارد و يا اين که به گفتۀ دوستان

شده، انتظار دارم تا ديل  گر و ليتی به شوخی جوانان تبۀو قص" DNA"از تورنتو، ظرف يک ھفته مسألۀ تست

 گردن گذاشته و بپذيرند که آن نوشته بھترين حامل پيام من و ، تلخ باشد و ناخوش آينددقيقت ھرچنمنتقدين به ح

  :و اما چرا چنين.  باشد، بودشعليه شبنامه نويس و متحدان که ھمانا ابراز انزجار و نفرت ،ديگرفرد ھزاران 

  !خوانندگان عزيز

ما ۀ  و بر تان نظر اندازيد و ببينيد که استعمار سرخ و سياه و ارتجاع ابلق چگونه معيار ھای جامعيک دفعه به دور

 سال نه تنھا به بازی گرفته اند، بلکه از بن تغيير داده ارزش ھای ما را ربوده و ضد ارزش ھای ٣٣را طی اين 

  .خويش را به مثابه ارزش به مغز ما فرو برده اند

 يکی از بچه ھا خواھر و مادر وقتی کدام زمانیتی ھمان سال ھای اول شمول به مکتب، من به خاطردارم وق

، آن دشنام و نا سزا چه بردی داشت و چگونه کسی که برای يک بار در زندگانی جاسوس را به باد ناسزا می گرفت

ی در جريان تحصيالت جاسوسی نموده بود، رنگ می باخت و قيافه اش تغيير می خورد، باز ھم به خاطر دارم وقت

ونه جوانان نفرت خويش را مقابل گارتجاعی به ميان می آمد، چحرکت و عمل ی و يا کدام سحرفی از جاسوعالی 
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نم در مکتبی که درس می دادم يعنی ااد از ھمکاردآن نشان می دادند، باز ھم به خاطر می آورم که چطور يک تع

ھم به خاطر می آورم که در س و جاسوس بازی ياد می کردند، باز ، با کدان نفرتی از جاسو"ليسۀ خواجه مسافر"

 نفرتی از آنھا ياد ی به ميان می آمد، ھمه کس با کدامدتای منحوس ثور وقتی پای صحبت از خلقی و پرچمآغاز کو

  .ندمی نمود

  ! خوانندگان عزيز

 ھای مادی و معنوی جامعه، ھنوز ت رفتن ارزشار سال جنگ و تجاوز و به غ٣٣آيا می توانيد بگوئيد که بعد از 

ھيم با ھمان ا به آن مفۀ ماکتابخوان جامعھم نفرت عليه کلمۀ جاسوس و مرتجع ھمان بار معنائی قبلی خود را دارد و 

قبح عمل يک خاين، جاسوس و مرتجع را نشان دھم خواھم نفرت و انزجار می نگرد، که امروز من ھم و قتی می 

  ايم؟از ھمان کلمات استفاده نم

، می دانم دھر گاه در بين جامعه زندگانی نموده و تا حدودی با کتابخوانھای ما در داخل و خارج رابطه داشته باشي

 ھم اين را که نه جاسوسی ديگر در بين کتابخوانھا بار دشنام را حمل می کند و نه ھم شماچه .  است منفیانکه پاسخت

 استفاده از چنان کلماتی برای اشخاصی که تا مغز استخوان .ده ايد به حتم متوجه شخاين، وطن فروش و يا مرتجع

، به مانند آن است که يک آدم خسته و مانده را به حمام استعمار زده و استحالۀ شخصيتی به نفع استعمار شده اند

  .گرمی فرستاده وزيبا روئی را ھم برای چاپی کردنش موظف ساخت

جاسوسی می کند، و قتی شخص رئيس جمھور ھمراه " ای. آی. سی" برایوقتی برادر رئيس جمھور افتخار کند که

با چند جاسوس ديگر داخل کشور شده و به ھيچ کسی بابت جاسوسی خود پاسخده نباشد، وقتی يک جاسوس و 

 قھرمان ملی خطاب نمايند، وقتی يک مشت آدم ميھن فروش را که ديده و طنفروشی به مانند احمد شاه مسعود راو

نموده و راه تجديد قرار داد  لويه جرگه سودا" عرفی" با گرفتن يک مقدار پول وطن را برای ده سال به قبالۀ دانسته

را نيز برای اخاذی مجدد بازی می گذارند، با عنوان بزرگان قوم عزت و احترام می نمايند، فکر می کنيد آن نوشته 

 ،ھن فروشی آنھم به صورت تلويحی خطاب می نمايدھائی که به شبنامه نويس، مرتجع، ضد انقالبی، جاسوس، مي

 نشر ازکوچکترين  تکانی در وجدان مردۀ شبنامه نويس می تواند به وجود بياورد، اگر اين طور می بود چرا بعد 

از بيدار خوابی گرفته تا عذاب در بين آنھا کمترين تحرکی به ميان نيامد که با نوشتۀ من " ثاقب" مقالۀ مطول آقای

 متحدين و ھواداران شبنامه نويس را فرا گرفته به اين فکر افتادند، تا سبک نگارش و استفاده از اين و يا آن وجدان

  . کلمه را پيشکش نموده، عمل زشت خويش را در پناه آن بپوشانند

، مانده استنآشکار است که با تأسف در بين جم غفيری از کتابخوانھای ما، نه تنھا ديگر از وجدان افغانی اثری باقی 

. بلکه مفاھيم ھم نزد آنھا تغيير معنائی داده ديگر از دشنام ھا و اھانت ھای سياسی چرت شان ھم خراب نيست

خطاب کرده ام، تا اگر چيزی در اين " قواد و ديوث"درست با درک ھمين ضرورت است که من شبنامه نويس را 

  . بداند چه رذالتی انجام داده است،برخوردهت بی غيرتی اش  به رگ غيرزمينه نزدش باقی مانده باشد

خود را پنھان نموده حمايت جبونانۀ شان را از شبنامه نويس " معلم اخالق"ش آنھائی که می خواھند در پناه نقواما 

بپوشانند، بر مبنای کدام تعقلی می خواھند برنوشتۀ من خرده گرفته و با رد آن به حقانيت شبنامه نويس گردن 
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