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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١١دوم دسمبر 

  

  "دردفاع از شبنامه نويس"به ارتباط

٢  
  

دينی، مارکسيستی و : دگی نمايندنماينھای ذيل تقدان اين قلم در مجموع می توانند از طيف ننوشتم که مخالفان و م

حال شايد طيف ھای ديگری باشند که چون خود با ھويت شان آواز بلند ننموده اند، .  گرایصطالح ملا به فرھنگيان

  .رسن توسن حدسيات را در ھمين جا بسته، به بحث خود ادامه می دھم

  

  :طيف مسلمانھا

نداشته باشد بايد بپذيرند و بدان معتقد باشند که ھيچ " رنجريگ شان ب"اين طيف ھرگاه به راستی مسلمان باشند و 

نبوده و " قرآن"نوشته ای چه از لحاظ شکل و چه ھم از لحاظ محتوا به زيبائی و کمال کتاب مورد اعتقاد شان يعنی

 - " باشد ذکر نشده)قرآن(کتاب مبينھيچ تر و خشکی نيست که در"دليل چنين قيد کليی به عالوۀ آيت .  باشدنمی تواند

، که نه تنھا ، اساس اعتقاد بر اين که قرآن کالم خداست، به آن چنان فضليتی می بخشد۵٩ آيت –) االنعام(۶سورۀ 

ھيچ کتابی نمی تواند با آن ھمسری نمايد بلکه ھيچ نويسنده ای ھم حق ندارد وقتی از يک کار کامل و بی نقص نمونه 

  .بگنجاندمی دھد چيزی باالتر از آن را در مخليه اش 

وقتی از ديد اسالمی انسان مکلف است نسبت به قرآن و يا ھر کتاب دينی ديگر در دين خودش از ھمين مبنا حرکت 

اگر به اين کار گذشته از . ، چطور است که نثر و سبک نگارش آن را حق نداشته باشيم مورد تقليد قرار دھيمنمايد

يا حاضر اند، يک بار با من سيری در قرآن نموده و ببينيم که در چند  داريم، اين منتقدان مسلمان نما آهحق حتا وظيف

  است؟شده جا از اندام ھای جنسی زن و مرد نامبرده 

  :و اندکی توجه به احاديث نبوی می نمائيمنترياز قرآن می آئيم اندکی پائ

 کرد و اجازۀ دخول از ھمه  از کشتزار بودن زنھا ياددھانیینازل شد و به صورت) البقره( سورۀ دوم٢٢٣وقتی آيت 

داخل ھم طرف را داد گذشته از آن که چنين بيانی به چه ميزان لچ و برھنه است که اين بيچاره ھنوز در کوچه اش 
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خود نزد فردی که وی را به مثابه پيامبر خدا می " ازھالک شدن "نشده ام، و زمانی که عمر خليفۀ دوم مسلمين

ھائی که فردی از موضع پيامبر با يک تن از امت خود کرد، بيشتر برھنه و شناخت، به سخن درآمد، آيا صحبت 

 استناد صحيح بخاری وقتی عايشه ھمسر پيامبر از ھمچنان به. پورنوگرافيک است و يا صحبت ھای اين عاجز فقير

 و  سال داشت زفاف٩شب زفاف خود با شوھرش قصه می کرد مگر نه اين که با صراحت ابراز داشت، که وقتی 

  دخول صورت گرفت؟

لمان نما ھا می خواھند به استناد فرھنگ اسالمی نوشتۀ من را عاری از عفت قلم معرفی حال چه شد که اين مس

نمايند؟ در کجا من به مانند قرآن از اندام جنسی مرد و يا زن آنھم با چنان تکرار نام برده ام که نور چشمی ھای 

   بپوشانند؟  را* کثافت کاری آن قواد بن قواد،شبنامه نويس می خواھند به بھانۀ آن

  

  :جوجه مارکسيست ھا

به ھمين سان جا دارد اندکی ھم خدمت جوجه مارکسيست ھای مھذب خويش برسيم، من از اين آقايان می پرسم اگر 

اند برای يک ساعت با من از اينطرف پل باغ صحت دارد، آيا حاضر" از توده و برای توده"قرار است که اصل 

عمومی تا طرف ديگر آن رفته و تعدا دشنام ھای مردم را به آسمان و زمين حساب بگيرند، چطور است يک شرط 

و فرھنگ اشرافيت و درباريان تا ھم ببنديم که اگر تمام دشنامھا را حساب گرفته نتوانستند، ديگر پوزۀ شان را بسته 

 گذشته چطور است اين انسانھای مھذب و خوش اخالق از آن. نمايندن معرفی نام توده مغز استخوان فاسد را زير

 نمائيم و ببينيم که لنين چگونه به زعم آنھا عفت کالم را سيری با اين انسان بدزبان به منتخبات لنينمشترکاً يکبار 

ير آن مراعات می نمود؟ چون از لنين در آغاز نام بردم نمی خواھم از آن قله پائين آمده به گورکی اشاره نمايم در غ

 گورکی بزرگ در داستھايش آنقدر دو ودشنام به کار برده است که می شود از آنھا يک فرھنگ جيبی کيست که نداند

  .دشنام برای استفاده ساخت

  

  !!عشاق سينه چاک فرھنگ

م چون ممکن است منتقدان من نه قرآن را قابل تقليد بدانند و نه ھم با مارکسيزم سروکار داشته باشند و بسيار ھ

" شاخ نبات"با چشم ناز  شيراز در ھم شب ره گم کرده، روز از قونيه سر بکشند و ه ایممکن است که به مانند عد

و بيشترين مصروفيت شان، جست و جوی حقايق امروز، در ال به الی کتابھا و ديوانھای ادب و دلخوش دارند 

 يک  مانیمانند ھزاران ديگر که به دنبال نامباشد و چه بسا به ديروز "  دری- فارسی"فرھنگ زبان پربار و غنی

آن مرد واال، به سال به نام سال موالنا از طرف مجامع بين المللی اکنون مولوی شناس شده و در انجمن ھای مربوط 

، چطور است از آن سرتاج زبان و ادب دری به ارتباط شيوۀ نگارش و مراعات عفت قلم ياری گذرانندمی روز 

نگاشته ام اميد ويراستاران پورتال را  در اخير اين مطلب آن شعر - کنيزکش را مشترکاً بخوانيمجسته، شعر معروف

  -سانسور ننمايندرا  آن به احترام موالنا

از تمام اين بحث ھا می توانيم نتيجه بگيريم که نه در گذشته و نه ھم اکنون در بين مردم، وقتی پای صحبت عفت قلم 

تناب از به کار بردن اين و يا آن کلمه نبوده و نيست چه در ذات خود ھيچ کلمۀ نه خوب به ميان می آيد منظور اج

، معنائی که می شود آن را فقط با ھمان بلکه ھر کلمه ای يک معنای مشخصی را انتقال می دھد. است و نه ھم بد

از ديد من چيزی . يزی ديگریکلمه و يا کلمۀ ديگری که عين معنا را در ذھن انسان مجسم می سازد بيان داشت نه چ
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 و فردی را به صفتی که که می تواند خالف عفت قلم و در مجموع عفت کالم به شمار آيد، دروغ بستن به افراد

  .ندارد ياد کردن است

نيز ياددھانی نموده بودند، شبنامه نويس با روش " موسوی"از تمام اينھا گذشته، ھمان طوری که دوست عزيزم آقای 

 و من ھم آن  به اين عمل دست زده بودشمندانه و از تاريکی و در ھمکاری با چند قواد زادۀ مانند خودغير شرافت

، چه وقتی در اخير مطلب خود منگرفته بودوی روش را محکوم نموده بودم و کوچکترين تماسی به شکل انشای 

  :آورده بودم

ند از سر رقابت و حسادت با تو، بر نيت من شک شايد بعضی بدخواھان وقتی اين پيشنھاد مخلصانۀ من را بخوان"

دعوت " قَوادی و ديوثی"برده و حتا بگويند، که خالق داد ھم به حمايت از ظالم خدا نترس قلم زده، تو را به 

از من بشنو به حرف ھمچو اشخاص گوش نده، زيرا کاری که اکنون ھم کرده ای کمتر از قوادی و . نموده است

  ."بگويد" دولت زياد"ا جمع کن و نام افراد را به خاطر بياور تا ھمه کس برايت ديوثی نيست، پولت ر

در کجای اين مطلب من با طرز بيان شبنامه نويس مخالفت نموده بودم که اکنون قواد زاده ھای طرفدارش، اينجا و 

نويس می تواند با ھر زبانی از نظر من شبنامه . آنجا با مقايسۀ دو ادبيانت می خواھند برای وی بينی خميری بسازند

 اگر خود را مرد می داند، شرافتمند می داند، و از ھمه باالتر به حق می داند و خالف گفتۀ من قواد که بلد است

نيست و از پول قوادی نان نخورده است و بر روی دستر خوان قواد بزرگ نشده است با اسم و رسم خود پا پيش 

  .  تکرار نمايد باز ھم در حضور ھمگاننموده اتھاماتی را که ادعا کرده

در مورد ديگران به خود حق قضاوت نمی دھم اما از جانب خود می توانم قول دھم که اگر در تمام کرۀ زمين ھمه 

کس به مانند يک جذامی از وی فرار نمايد، من او را تنھا نگذاشته نزديکترين دوستم را وادار می سازم تا به پاسخ 

  . ازداتھامات وی بپرد

ھمان طوری که نوشتم من به شکل نگارش وی کاری ندارم بلکه با مضمون عملکرد وی مشکل داشته آن شيوه را 

  . ودر اين تصميم خود ھم به گفتۀ مردم کابل ھمانقدر ايستاد ھستم تا گپ به گاو و ماھی برسد.  محکوم می نمايم

يلدنگ تفاوت شب جمعه و من  گدائی ھنوز ھم به مانند  سال۴٠و اما صحبتی ھم با آن عده از دوستانی که بعد از 

جمعه را نمی خواھند بدانند و ھنوز ھم ساده لوحانه در دام بحث ھای شيادان حرفه ئی از قماش قواد بن قواد شبنامه 

 طريق ، به غير از آن که تأسف خويش را ابراز دارم، اين بيت را که قسماً در جائی خوانده و قسماً ازنويس می افتند

انگلک به اشعار ديگران به وسيلۀ ذوق ناقص خودم به وجود آمده پيش کش می نمايم باشد به معنايش نيک انديشيده 

  - گور و گردن شان دشنام ندھند-به ارواح پدر و پدر کالنم که چنين پسر و نواسۀ داشته اند درود بفرستند

  

  ن جانوری زنده بماندآنکس که نداند و نخواھد که بداند        حيف است چنا

  

ميل ھای شان کشانيده ام تا اگر ا در اينجا به عمد و از روی قصد پا را از حدود شبنامه نويس و شرکايش به ف-*

  .غيرت دارند و واقعاً قواد زاده نيستند، به ميدان در آمده از کردار خود دفاع نمايند

  

  :اينھم پارچه شعری از مثنوی معنوی که گويند قرآن است در زبان دری و مراعات عفت قلم از طرف موالنا

  

  :دفتر پنجم مثنوی  
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ته بود شھوت راندن آدميانه و راند و او را چون بز و خرس آموخ داستان آن کنيزک کی با خر خاتون شھوت می(

ه ی کدو را نديد کنيزک را با اتون بر آن وقوف يافت لکن دقيقهکرد تا از اندازه نگذرد خ ی در قضيب خر میئکدو

 کنيزک بيگاه باز آمد و نوحه کرد که .فضيحته کدو و ھالک شد ب راه کرد جای دور و با خر جمع شد بیه بھانه ب

ای جانم و ای چشم روشنم کير ديدی کدو نديدی ذکر ديدی آن دگر نديدی کل ناقص ملعون يعنی کل نظر و فھم 

اند بر خوان ليس علی االعمی حرج نفی حرج کرد و  اند ملعون نه اقص ملعون و اگر نه ناقصان ظاھر جسم مرحومن

   )نفی لعنت و نفی عتاب و غضب

 

  

 از وفور شھوت و فرط گزند  يک کنيزک يک خری بر خود فکند

 خر جماع آدمی پی برده بود  آن خر نر را بگان خو کرده بود

 در نرش کردی پی اندازه را  سازه را يک کدويی بود حيلت

 تا رود نيم ذکر وقت سپوز  در ذکر کردی کدو را آن عجوز

 ھا ويران شود آن رحم وان روده  گر ھمه کير خر اندر وی رود

مانده عاجز کز چه شد اين خر چو مو  خر ھمی شد الغر و خاتون او

 ش الغريست علت او که نتيجه  بندان را نمود آن خر که چيست نعل

 ھيچ کس از سر او مخبر نشد  ھيچ علت اندرو ظاھر نشد

 شد تفحص را دمادم مستعد  در تفحص اندر افتاد او به جد

 زانک جد جوينده يابنده بود  جد را بايد که جان بنده بود

 ديد خفته زير خر آن نرگسک  چون تفحص کرد از حال اشک

 د از آن آن زال رابس عجب آم  از شکاف در بديد آن حال را

 که به عقل و رسم مردان با زنان  گايد کنيزک را چنان خر ھمی

 پس من اوليتر که خر ملک منست  در حسد شد گفت چون اين ممکنست

 خوان نھادست و چراغ افروخته  خر مھذب گشته و آموخته

 کای کنيزک چند خواھی خانه روفت  کرد ناديده و در خانه بکوفت

 کای کنيزک آمدم در باز کن  گفت اين سخن ش میاز پی روپو

 راز را از بھر طمع خود نھفت  کرد خاموش و کنيزک را نگفت

 کرد پنھان پيش شد در را گشاد  پس کنيزک جمله آالت فساد

 لب فرو ماليد يعنی صايمم  رو ترش کرد و دو ديده پر ز نم

  عطنروفتم بھر خانه را می  در کف او نرمه جاروبی که من

 گفت خاتون زير لب کای اوستاد  چونک با جاروب در را وا گشاد
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 چيست آن خر برگسسته از علف  رو ترش کردی و جاروبی به کف

 ز انتظار تو دو چشمش سوی در  نيم کاره و خشمگين جنبان ذکر

 جرمان عزيز داشتش آن دم چو بی  زير لب گفت اين نھان کرد از کنيز

 رو فالن خانه ز من پيغام بر   چادر نه به سربعد از آن گفتش که

 ی زنان مختصر کردم من افسانه  اين چنين گو وين چنين کن وآنچنان

 چون براھش کرد آن زال ستير  آنچ مقصودست مغز آن بگير

 گفت آن زمان در فرو بست و ھمی  بود از مستی شھوت شادمان

 دانگ و از دو دانگام از چار  رسته  يافتم خلوت زنم از شکر بانگ

 قرار در شرار شھوت خر بی  از طرب گشته بزان زن ھزار

 بز گرفتن گيج را نبود شگفت چه بزان که آن شھوت او را بز گرفت

 تا نمايد خر چو يوسف نار نور  ميل شھوت کر کند دل را و کور

 خويشتن را نور مطلق داند او  ای بسا سرمست نار و نارجو

 با رھش آرد بگرداند ورق   خدا يا جذب حقی جز مگر بنده

 در طريقت نيست اال عاريه  تا بداند که آن خيال ناريه

 ره نيست چون شھوت بتر ز آفتاب  زشتھا را خوب بنمايد شره

 صد ھزاران زيرکان را کرد دنگ  صد ھزاران نام خوش را کرد ننگ

 ھوديوسفی را چون نمايد آن ج  چون خری را يوسف مصری نمود

 شھد را خود چون کند وقت نبرد  بر تو سرگين را فسونش شھد کرد

 يا نکاحی کن گريزان شو ز شر  شھوت از خوردن بود کم کن ز خور

 دخل را خرجی ببايد الجرم  کشد سوی حرم چون بخوردی می

 تا که ديوت نفکند اندر بال  پس نکاح آمد چو الحول و ال

 ورنه آمد گربه و دنبه ربود  چون حريص خوردنی زن خواه زود

 زود بر نه پيش از آن کو بر نھد  جھد بار سنگی بر خری که می

 گرد آتش با چنين دانش مگرد  دانی تو برد فعل آتش را نمی

 از شرر نه ديگ ماند نه ابا  علم ديگ و آتش ار نبود ترا

 تا پزد آب ديگ سالم در ازيز  آب حاضر بايد و فرھنگ نيز

 ريش و مو سوزد چو آنجا بگذری  انی دانش آھنگریچون ند

 شادمانه الجرم کيفر چشيد  در فرو بست آن زن و خر را کشيد

 خفت اندر زير آن نر خر ستان  در ميان خانه آوردش کشان
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 تا رسد در کام خود آن قحبه نيز  ھم بر آن کرسی که ديد او از کنيز

 از کير خر در وی فروختآتشی   پا بر آورد و خر اندر ويی سپوخت

 تا بخايه در زمان خاتون بمرد  خر مودب گشته در خاتون فشرد

 ھا بگسسته شد از ھمدگر روده  بر دريد از زخم کير خر جگر

 سو فتاد سو زن از يک کرسی از يک  دم نزد در حال آن زن جان بداد

 مرد او و برد جان ريب المنون  صحن خانه پر ز خون شد زن نگون

 ای از کير خر تو شھيدی ديده  مرگ بد با صد فضيحت ای پدر

 در چنين ننگی مکن جان را فدی  تو عذاب الخزی بشنو از نبی

 ترست زير او بودن از آن ننگين  دان که اين نفس بھيمی نر خرست

 تو حقيقت دان که مثل آن زنی  در ره نفس ار بميری در منی

  که صورتھا کند بر وفق خوزان  نفس ما را صورت خر بدھد او

 هللا هللا از تن چون خر گريز  اين بود اظھار سر در رستخيز

 کافران گفتند نار اولی ز عار  کافران را بيم کرد ايزد ز نار

چو اين ناری که اين زن را بکاست ھم  گفت نی آن نار اصل عارھاست

 بددر گلو بگرفت لقمه مرگ   لقمه اندازه نخورد از حرص خود

 گرچه باشد لقمه حلوا و خبيص  لقمه اندازه خور ای مرد حريص

 ی رحمن بخوان ھين ز قرآن سوره  حق تعالی داد ميزان را زبان

 آز و حرص آمد ترا خصم مضل  ھين ز حرص خويش ميزان را مھل

 حرص مپرست ای فجل ابن الفجل  حرص جويد کل بر آيد او ز کل

 کردی ای خاتون تو استا را به راه  گفت آه شد و می آن کنيزک می

 جاھالنه جان بخواھی باختن  استاد خواھی ساختن کار بی

 ننگ آمد که بپرسی حال دام  ای ز من دزديده علمی ناتمام

 ھم نيفتادی رسن در گردنش  ھم بچيدی دانه مرغ از خرمنش

 چون کلوا خواندی بخوان ال تسرفوا  دانه کمتر خور مکن چندين رفو

 اين کند علم و قناعت والسالم  تا خوری دانه نيفتی تو به دام

 جاھالن محروم مانده در ندم  نعمت از دنيا خورد عاقل نه غم

 دانه خوردن گشت بر جمله حرام  چون در افتد در گلوشان حبل دام

 دانه چون زھرست در دام ار چرد  مرغ اندر دام دانه کی خورد

 چو اندر دام دنيا اين عوام ھم   دامخورد دانه ز مرغ غافل می
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 بند اند از دانه خود را خشک کرده  باز مرغان خبير ھوشمند

کور آن مرغی که در فخ دانه خواست  که اندرون دام دانه زھرباست

 وآن ظريفان را به مجلسھا کشيد  صاحب دام ابلھان را سر بريد

ی زير و زار  و نالهوز ظريفان بانگ  آيد به کار که از آنھا گوشت می

 ديد خاتون را به مرده زير خر  پس کنيزک آمد از اشکاف در

 گر ترا استاد خود نقشی نمود  گفت ای خاتون احمق اين چه بود

 اوستا ناگشته بگشادی دکان  ظاھرش ديدی سرش از تو نھان

 آن کدو را چون نديدی ای حريص  چو شھد و چون خبيص کير ديدی ھم

 آن کدو پنھان بماندت از نظر  تغرق شدی در عشق خريا چون مس

 اوستادی برگرفتی شاد شاد  ظاھر صنعت بديدی زوستاد

 از ره مردان نديده غير صوف  وقوف ای بسا زراق گول بی

 از شھان ناموخته جز گفت و الف  ای بسا شوخان ز اندک احتراف

 ام عيسیدمد بر ابلھان که  می  ام ھر يکی در کف عصا که موسی

 باز خواھد از تو سنگ امتحان  آه از آن روزی که صدق صادقان

 يا حريصان جمله کورانند و خرس  آخر از استاد باقی را بپرس

 صيد گرگانند اين ابله رمه  جمله جستی باز ماندی از ھمه

   

  

  :به عنوان خاتمۀ اين بحث بايد نگاشت

 و از لحاظ ادبی و فرھنگی ھم در چنان تنگائی  می دانست چه می گويد به خوبی بود و موالنا مرد مھذب زمان خود

يک جانبه نگری و بدون تحقيق مفتون ظواھر قضايا شدن و از بطن آنھا غافل ماندن،  قرار نداشت تا جھت نکوھشِ 

نمايد؛ مگر با دست به عملی يازيدن، از چنين مثالی که امکان دارد قرنھا بعد از تيغ سانسور بيرون نماند، استفاده 

او می . آنھم از ھمين مثال مدد جست و با پرورندان آن در چوکات پارچه شعری زيبا، پيامش را جاودانه ساخت

  .گر افتد و پيامش را انتقال دھد لذا ھمان را برگزيد فقط ھمين مثال می تواند کاردانست برای بسياری از مردم

  !تذکری ھم خدمت شبنامه نويس جان

، لذا اشتھای خوب نخواستی ببينیرا کدوی عاقبت انديشی آغاز کردی، نويسی و پخش آن به شبنامه ھم وقتی تو 

  تا ديده شود از تو چيزی باقی خواھد ماند و يانه؟. برايت می خواھم

  تا صحبت ديگر


