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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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 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١  اپريل١٢

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

٩  

نموده بارديگر از ويرستاران پورتال و خوانندگان عزيزی که خواستار  با عرض سالم به سخن آغاز به مانند ھميشه

  .ادامۀ اين بحث اند، عميقاً تشکر می نمايم

اين بار ايميل . ن، سری به نوشته ھا و ايميل ھای رسيده می زنمتابه مانند گذشته قبل از پرداختن به بحث باقی شارال

  : وی چنين استاز فردی که اسم خويش را ننوشته مگر آدرس ايميل

       shafaq.porsesh٨@gmail.com 
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از ويراستاران پورتال . به جواب نامه پورتال نوشته است را از معلوم دومی راز قدو نامه دريافت داشتم که 

صميمانه تقاضا می نمايم تا نامه ھای آقای شفق را قبل از آن که شب را تجربه ننموده، ويراستاری نکنند؛ زيرا با 

  :چنين می پرسند" شفق"آقای . اری آن نامه ھا نوشتۀ من آسيب می بيندويرست

 سو نوشته ني به ای از چندباشمي متي ساني از خوانندگان ایکيمند . دي مرا ببخشستمي مقاله نوشتن را بلد ننکهياز ا«

 ني اسندهي نواي وسندهي نو است  و نه ھمی سمندر کی باقني ادانمينم. خانمي سمندر می مانند را به نام باقالي سريیھا

 ني و نه ھم گردانندھگان اسندگاني که  نوکشمي خجالت مخانمي را مھا نوشته ني اکهياما زمان. شناسمي را ماليسر

 ی که اوالد ھادانميو نم . ميري بگادي ادب را ی گان چسندهي نوني ما جوانان از ادانمينم. کنندي نمتي ادب را رعاتيسا

 شان را نداند به ی ادبیب شاني خاتر که اوالد ھاني به ھمدي خاد گرفتند شاادي ادب را ی چیه ھا نوشتنيخودشان از ا

  ادب رای کمکياول .   و مردم را ھمني کردوانهي انقالب گفته انقالب گفته مردم را ھم دسندينوي مستھار مینام ھا
     ». ..   .دي بزنیفگري وروشی باز گپ از آزادردي بگادي

  :اسخ پورتالاين ھم پ

 پاسخ ارائه نهي تا خود در زممي مورد نظر تان فرستادسندگاني تان را به آدرس نوليمي سالم، ما ازي عزۀخوانند«

  .بدارند

 ني خود حۀ تا ما ھم به نوبدي ساختی بود در آن مطالب مشخص می ادبی را که از نظر شما بی آن نکاتکاشيا

  مي شدی متوجه آنھا میراستاريو

  دب  عرض ابا

  » پورتالاداره

  :جواب آقای شفق به نامۀ پورتال

  . کنمي ممي من ھم سالم خود را خدمت شما تقددي جواب ام را نوشتنکهيتشکر از ا«

 را دوباره ی معنی بی نوشته ھاني چون عالقه ندارم اسمينوي مدياي می ادبی مثال از آنچه در نظر من بکي فقط من

  بخوانم

 که چقدر خواننده گان شما زنان است؟ بطور ديداني نمدي شما شاست؟ي نی ادبیاز نظر شما ب منگاهي نوشتن کلمه نشايآ

  .ديکني گونه نوشته را نشر مني شما چگونه ادانمينم. خوانندي شما را متي که سای خودم ھستند زنانليمثال از فام

 ردي بگادي اصالج کند اول ادب را یا کم تا خود رنوشتمي مشي حتماً خودم براداشتمي را مسندهي نوی آقاني آدرس ااگر

  » رااستيباز س

  !خوانندگان عزيز

 بحثم با باقی باز نمانده باشم و با توجه به چنين نامه ھائی ھم در دام باقی و ھوادارانش گرفتار ۀبرای آن که از ادام

  :منگردم و ھم خشم ويراستاران را باعث نگردم، بسيار مختصر به چند نکته اشاره می نماي

مه مگر از ادا و نه من را، د نامه خواسته است خود را از موضع يک آدم بيطرف که نه باقی را می شناسۀنويسند -١

 ، من ھم که در طول عمر به راستگوئی و رک گوئی شھرت دارم و دروغگو را وارد بحث سازدبحث نفرت دارد 

 : سمبد ترين دشمن خود می دانم،  به خود اجازه می دھم از وی بپر

 را، به ھمان حساب وطنی فالن و دامان دروغگوی را  راست می گوئی که نه من را می شناسی و نه ھم باقیخوتو 

  چه؟؟؟
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 نويسنده که درجه سوادش را در نامۀ دوم نشانداده، در نامۀ اول قصداً غلط نويسی نموده تا خود را واقعاً نا آشنا -٢

  .يعنی بار ديگر دروغ گفته است. دبه امر نويسندگی و کار نشراتی نشان بدھ

نشان دھد، خالف رسم معمول و اولی ترين نمونه ھای آداب معاشرت " کان ادب" نويسنده که می خواھد خود را -٣

ھنگام نامه نويسی، که بايد نامه را باسالم آغاز نمايد؛ بوئی از آداب معاشرت نبرده تربيت خانوادگی خويش را به 

  .ھمگان نشان داده است

  ھا، شفق جان که به احتمال اغلب از قماش باقیمی نمايد وقتی ھمکار پورتال در پاسخ، نامه اش را با سالم آغاز -٤

مگر از . ، متوجه گرديده در نامۀ دوم سخن را با سالم آغاز می نمايدبوده و  با کشتن خورشيد ھا دامن پرخونی دارد

  :آن جائيکه به گفتۀ بيدل

  

  خص بد ناموس را        شمع کج سوزاند آخر خانۀ فانوس راتربيت سودی نبخشد ش

  .با ھمان بی تربيتی اولی نامه را پايان می دھدو  آن چه را ياد گرفته به زودی فراموش

انتشار  حال معلوم شد که مشکل شفق جان از بابت نوشته ھای من نيست، بلکه مشکل اساسی وی آنچه در پورتال -٤

 ، "شوربای دموکراسی"گاھی نه از انقالب نام برده ام و نه ھم از واژگونی دربار  ه من ھيچ ، می باشد ورنمی يابد

ھمچنان مشکل اين نورچشمی باقی جان آن است که . شفق جان عصبانی شده کاسه کوزه ھا را بر سر من بشکندتا 

فرزند انقالب " باز آزادیزير "خدا نخواسته اعضای فاميل و جوانان آنھا به ادبيات ما گرويده نشده به عوض 

  . به عبارت ديگر مشکل جناب شان با انقالب است نه با من از پا افتاده. نگردند

  !شفق جان

 اگر واقعاً مشکلت ھمان است که من نوشتم، به عوض آن که خود را مگس ھر دوغ بسازی، به مانند رھبران فکری 

توبه، توبه از "شعارکه يت را محکم بگير و در حالی ير پای گذشتانده، گوشھا زو سازمانی ات، دست ھا را از

 تو ھم سودش را خواھی ديد، اگر وزارت و رياست را به باشمطمئن . را تکرار می کنی چند بيتک ھم بزن" انقالب

  .ک سفارت مقرر خواھی شديتو ندھند حد اقل به مانند توابان به 

د در بحثی که در عين زمينه با باقی پيش روست خواھد آمد  اين که اوالد ھای من بی تربيت است و يا نه، ھرچن-٥

که اوالد ھا انسان ھائی ھستند مستقل که خود با در نظرداشت جامعۀ فرھنگی که در آن رشد نموده اند، مسؤوليت 

  :خودت بايد بيفزايمخاطر به عھده دارند، مگر برای اطمينان را اعمال مثبت و منفی شان 

 يکی از آنھا با خواندن فاکولته طب و گرفتن ماستری در ھمان رشته، داکتر است، ديگری از چھار طفلی که دارم،

است، سومی و چھارمی ھر دو فاکولته ھا را " الير"بعد از خواندن فاکولته حقوق و گرفتن ماستری در ھمان رشته

جازه دھد حاضرم برای اثبات  اگر پورتال ا-تمام کرده و به ادامۀ تحصيل به خاطر ماستری مشغول ادامۀ درس اند،

   –گفتۀ خود اسناد تحصيلی آنھا را با عکس ھايشان به نشر برسانم 

، درس اخالق و تربيت بدھی، "مستھار"حال آقای شفق، تو که می خواھی در پناه اسم مستعارو يا به گفته خودت 

 چگونه است؟ از آن گذشته بيا اين نکته را تحاضر ھستی شرافتمندانه بنويسی که نقش تو در قسمت تربيت اطفال

" مستھار" وقتی از پناه اسم  مراعات نمائيم که برای ادامۀ بحث پای افراد ديگر را به ميدان نکشيم ورنه مطمئن باش

  .بيرونت کردم چنان بارت نمايم که خر سنگ کش نيز برحالت بگريد
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 دوم انعکاس يافته است و آنھم زمانی که مقابل زرنگی  و اما جالب ترين بخش نامه پرانی شفق جان، در نامۀ-٦

آفرين . را بی ادبی دانسته است" نشيمنگاه" ويراستاران پورتال بعد از خاک باد چھارزانو نشسته و استفاده از کلمۀ

  "!!ادب شاه خان"بارک هللا به !! به اين کان و مخزن ادب

  بی ادبانه است، نشيمن آن و يا گاه آن؟" يمنگاهنش"از شوخی گذشته، آخر آدم نادان کدام قسمت کلمۀ 

صحبت در ميان باشد، به عوض آن چه می " خانۀ نشيمن"بی ادبانه است می خواھم بدانم وقتی از " نشيمن"اگر 

گفته، پاکی زبانت را با امتناع از " خانه خواب"و يا " خانه دراز کشيده"، "خانه ايستاده" نکند  ادب؟ کانگوئی

را تلفظ نمائی " قبله گاه"، شايد مجبور نباشی "گاه"ضمانت می نمائی؟ ھمچنان به ارتباط پسوند" يمننش"استعمال 

  چه خارج از امکان نيست که وی را نشناسی، مگر دانشگاه، آرامگاه، خوابگاه و صد ھای ديگر چه؟؟

  !شفق جان

" زايش"را فکر کرده ای که کلمۀ جای باقی خود را سپر بسازی، اين به می خواھی برای اثبات رفاقت که  تو 

؛ آيا ھيچ فکر کرده ای که ھنگام ضرورت آن فاميل را به "نشيمن"مفھوم خاصی را برھنه تر باز گو می نمايد تا 

  ببری؟؟بايد به کجا " زايشگاه"عوض 

خاصی برای از ھمه گذشته ما شنيده بوديم وقتی مالعمر بر سر قدرت بود، خرکاران را وادار ساخته بود تا تنبان 

صورت نگيرد، وقتی اين جمله خودت را خواندم که گويا به " بی ادبی"خر ھا تھيه نمايند تا عورت آنھا ظاھر نشده 

نيز به کار برده نشود؛ صد ھا بار " نشيمنگاه"خاطر آن که زنھا خوانندگان پورتال اند ، بايد استعمال کلماتی از نوع 

 ھرچه بود . ھاشم خانی نيز درود فرستاده خانۀ پدر شان را آباد آرزو نمودمبه مالعمر چه که به تمام سانسورچيان

  .نبودند" عورت کلمات"آنھا به فکر دوختن تنبان به خاطر پوشاندن 

  !شفق جان

" جان جان"که فقط  از محتوای ايميل و ادعای خودت بر می آيد که شما در جمع آن نورچشمی ھائی قرار داريد

به رگ غيرت " نشيمنگاه" زنم وقتی استفاده از کلمۀ  واقعاً ھمين طوراست که من حدس می اگرگفتن را ياد داشتند،

خودت برمی خورد، آيا ھمان اعضای خانواده مکتب خوانده اند و يا خير؟ ھرگاه مکتب خوانده اند صرف نظر از 

می گرفتند، از کجا شروع می آن که در کجا درس خوانده اند، وقتی در مضمون بيولوژی جھاز ھاظمه را بايد ياد 

   ھمچنان جھاز اطراح و جھاز تناسلی و و و تا کجا؟.... کردند؟ از دھن، دندان

  !شفق جان

با غيرتھای دروغی و فرھنگ خرده مالکی نمی شود عليه يک بحث سازنده و ھوشداردھنده ايستاد، اگر بار ديگر 

يراستاران آن نشده به آدرس خودم که در تمام سايتھا من  پورتال و وۀخواستی نامه بنويسی لطف نموده مزاحم ادار

جمله آريائی در پائين ھر مقاله ام درج است مراجعه کن، تا به بحث ادب، با ادبی و بی ادبی در ھمانجا ادامه دھيم، 

 جای چ بنويسم که که معنای آنرا به غير از يک فرھنگ طبی در ھيتور کن چنان کلمات ناب و اديبانه براياب

  .ديگری نيابی

  :و اما بر گرديم به اصل بحث

ھر چند من وقت خود را با نوشته ھای باقی کمتر ضايع می ساختم، مگر طبق گفتۀ دوستانی که با نوشته ھای اين 

 بدون ھدف" تفنگ چره ئی"استفاده از سگ امپرياليزم از نزديک آشنا ھستند، گويا وی ھميشه ھنگام نوشتن به مانند 

. ده تمام و يا بيشترين بخش محتويات گند آلود ذھنش را در ھمان يک نوشته به تماشا می گذاشت فير نمومشخص

با دنيائی را گويا وی از اين عمل خواست مشخصی را که با اين پراکنده گوئی دنبال می نمود، آن بود تا طرف مقابل 
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 يخن وی را گرفته ، بطالن بخش بخش  مواجه ساخته و ھيچ کس حوصله به خرچ ندھد تای ھااز غلطی ھا و کج بحث

  . نوشته اش را به اثبات برساند

و سياھنامۀ " شوربای دموکراسی"يکی از آن موارد در بحث کنونی، بدون آن که ضرورت آن باشد، صحبت 

 آنجا تا جائی که به نوشتۀ اولی خود مراجعه می نمايم، در. را به ميان انداختن استامپرياليزم " فرياد"مربوط به آن 

و " شوربای دموکراسی"در دفاع از  - ادب را ببين که فش می زند- بحثی صورت نگرفته تا آقای باقی سمندر

  . قلم برداشته زمين و زمان را به مبارزه طلب نمايدامپرياليزم" فرياد"

لغيب است نه به عوض يک بحث منسجم چه بوده، خدا عالم ا" ديگ دلده ای" که ھدف آقای سمندر از ايجاد چنين ناي

مگر تاجائی که می شود حدس زد، آقای سمندر را می توان به قمار بازی تشبيه نمود که وقتی . قاضی که من باشم

يعنی وقتی . می گذارد" يک دو"می بيند نمی تواند جلو باختش را بگيرد ھمه چيزش را يا تخت يا تابوت گفته به 

سگ سور از "ويل نگرفته و نزد اکثريت روشنفکران به مانند شدن وی را تح" انسان"متوجه می شود که ھيچ کس 

تا از يک طرف به ھمگان بفھماند . را به پيش می کشد" شوربای دموکراسی"ھيچ خريداری ندارد، پای " گله دور

انجام " شوربای دموکراسی" گاھی تنھائی دست به عملی نزده و ھرکاری کرده در تفاھم با ساير اعضای که ھيچ

، غير مستقيم سابقه مبارزاتی و فرياد امپرياليزم" شوربای دموکراسی"ت و درثانی با ياد آوری از داده اس

  :به رخ کشيده و خواسته است بگويد خود را!! درخشان

ھرچه فعالً و طی اين ده سال انجام داده ايم، نبايد بدون ارتباط با خدمات ما در نشر فرياد امپرياليزم مورد بحث قرار 

 آموخته ام، به اين آرزوی باقی سمندر پاسخ مثبت داده، می هن ھم که به قدر کافی ادب از بی ادبان شفق گونم. گيرد

باشد از نزديک به بحث " شوربای دموکراسی" کوشانی را که ھمانا - رسول- کوشم تا کارنامه افتخار آميز باند اسپنتا

  .بگيرم

  چه؟. با قی دارد

  

  :سؤالھا

انی که انسان شده بودی، با ارائۀ معلومات طبی می خواستی حريف ھا را از ميدان بحث  آقای سمندر، تو زم-١

 ،و رابطۀ آن با چگونگی بحث از جانب خودت" خود آزاری" اندکی به ارتباط ودهخارج نمائی، آيا می شود لطف نم

  نظر بيندازی؟

   بيان داری؟نيستی، می توانی نظرت را راجع به انسان" انسان" باقی جان، تو که – ٢

  

  :يادداشت

  .ويراستاری نشده است" ھستی"نامه ھای آقای شفق، بنا بر خواھش آقای 

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                         

  

  

  

  

  


