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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

  

  خالق داد پغمانی

  ٢٠١١دوم نومبر 

  

  "شب نامه نويس"در دفاع از 
  

م، حدس زدم  خواند...."شايعه پراکنی، شانتاژ" را زير عنوان " ثاقب"وقتی به تاريخ بيست و نھم اکتوبر نوشتۀ آقای 

که بايد اتفاقی افتاده باشد، حدسم وقتی قريب به يقين شد که فردا و پس فردای آن از يک جانب خالف سنت سه سالۀ 

نيز به " بشير نبی"و " معلم عبدالرسول" پائين کشيده نشد و از طرف ديگر مقاالت آقايان "ثاقب"نوشتۀ آقای  پورتال

  .پرداختند" ثاقب"تأئيد مواضع مطرح شده از جانب آقای 

، شروع کردم به پرس و پال تا پر ھيجان يافتمسکسی و قضيه را از ال به الی نوشته ھا از شما چه پنھان، چون 

نمايم؛ چون با وجود تالشھای پيھم " اظھار فضل"اصل مطلب را درک نموده در صورت لزوم در موردش من ھم 

 روز ،بی انضباط، در ھمه جا از شب نامهس از آن که نکند من دستم به اصل شب نامه نرسيد و نويسندۀ آنھم با تر

سازم و سرانجام شب نامه نويس را به دام حريفانش بيندازم، از فرستادن آن برايم خود داری نموده بود، يک نامه ب

  . نموده به حساب حدس و گمان اين مطلب را نگاشتمدل دل را صد 

دارم و شب نامه را خود به چشم نديده ام، صرف نظر از آن که امکان از آن جائی که از اصل قضيه دقيق اطالع ن

ناکامل بودن حدسياتم را محتمل می دانم، به اجازۀ نويسندگان قبلی و گردانندگان پورتال، ترجيح می دھم تا خالف 

  .روند شنا پيشه نمايم، حتا اگر به قيمت سانسور مطلب نيز بينجامد

ی خود را به ارتباط شب نامه نويسی تقديم خوانندگان از ھمه جا بی خبر نمايم، فکر ناقبل از اين که درايت و کارد

، مگر در شھرت، کمتر از  راسازندۀ آن را می دانم و نه ھم زمان ساختنشنه  اين داستان کوتاه، که با بيانمی کنم 

  . آغاز می نمايم و چه بسا ھم من و ھم شما بار ھا آن را شنيده باشيم، به سخنمعروف نيست" سيفو"

گويند در زمان ھای خيلی دور که ھنوز سواد فقط بين چند ده تن از اھالی يک کشور محدود و تعداد با سوادان ھم 

 نمی توانست اميال درونی و افکار خود را با آوردن روی کاغذ و به صورت شب ھمه کسمعدود بود و در نتيجه 

می کرد که به عوض شاھان معمولی که ھمه از نسل دمدار اند، در ، پادشاھی زندگی نامه پخش نمودن بيان دارند

اين شاه بيچاره که از فقدان دمداری شب و روز در ناله بود و .  که تاج خدا داد بودشاخ نگو. سرش دو شاخ داشت

زد شاخداری را برای خود عيبی می دانست، ھر آنگاھی که مجبور می شد، سر نزد سلمان خم نمايد، به سلمان گوش
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در طی ساليان .  که چه به روزگارش خواھد آمدمی کرد که از شاخ شاه جائی صحبت ندارد، ورنه خود می داند

متمادی بودند سلمان ھائی که راز شاه بيرون دادند و سر باختند؛ مگر دالک ھائی بودند که دھن باز نکردند و در 

  .نتيجه دل شان پنديده و زھره ترک شدند

وی وقتی سر شاه را تراشيد و چشمش به شاخ .  ديگر از سنخ ھمان دالکان قبلیيد به يک دالکتا اين که نوبت رس

 با ترس و لرز تمام راھی خانه شده خواب و قرار از دستش ،شاه افتاد و تذکرات مکرر حاجب و دربان شاه را شنيد

و روز ھا کوچه بعد از ساعت ھا سرانجام " بگويم به بال مانم نگويم چطور کنم: "ھميشه نزد خود می گفت. برفت

قسمی فرياد زند که را دان گشتن و نزد خود فکر کردن، به اين نتيجه رسيد که می تواند آن راز پس کوچه را سرگر

ھمين بود که تصميم گرفت بر سر چاھی رفته و با پائين کردن سر خود به طرف چاه با . به گوش ھيچ کسی نرسد

  .شاه شاخ دارد و اين صدا را چند بار تکرار کند تا باد معده را از طريق دھن خالی کند: صدای بلند فرياد زند

از اين داستان می توان نتيجه گرفت که انسانھا در تمام دوران ھای دور و نزديک وقتی از جانبی زير فشار قرار 

و  و يا شرافت راستگوئی -مستثنا است مبارزه عليه دولتھا از اين قاعده –می گرفتند و از جانب ديگر جرأت اخالقی 

سر بر دھانۀ چاه می گذاشتند و باد معده را خالی می نمودند، کم نبودند که دفاع از گفتۀ خود را نداشتند، گذشته از آن 

  .کسانی که مبرز ھا را نيز تختۀ مشق خود ساخته و به اين و يا آن دشنام حواله می کردند

  :دبر گرديم به موضوع مورد نظر خو

 الی سطور  سفيد نوشته و يا به عبارت ماغرب زده ھاتا جائی که از ال به الی نوشته ھا به خصوص از قسمت ھای

بر می آيد، گويا کدام ظالم خدا نترسی به ھمسر کدام بيچاره ای از قنغال بازی تير شده کار خير در حق وی انجام 

آن کار را ھم زد ريخ صحبت به ميان آمده می توان حدس  چون در ضمن نوشته ھا از بدنام ساختن يک تاداده است

نه يک و يا دوبار و يا چند بار که برای نويسندۀ شب نامه قابل تحمل بوده انجام داده بلکه به صورت متواتر و در 

  .جريان يک دوران تاريخی کامل نموده است

با تأسف ھمه کس به عوض آن که آن ظالم  و دست به قلم برده و اما اينک که سرانجام ديگ غيرت مرد لبريز شده

خدا نترس را که حق خود را نشناخته و اين بيچاره را تا سرحد شب نامه نويسی کشانده است مالمت کنند، يکی به 

 و دنبال ديگر به مالمت وی قلم می زنند، قلم می زنند تا آن بيچاره بعد از اين اگر تا آخر ھم  شاھد قنغال بازی ھا

  .به اين می گويند دنيای ظالم پرور مظلوم کش.  باشد دم بيرون نکندکار ھای خير

  !شب نامه نويس جان

نه تنھا از حملۀ دشمنانت نمی ترسد . تمام دنيا که بخواھد تو را مالمت کند، اين را بفھمی که داد خالق ھمراھت است

  :دبلکه از صميم قلب اين مشوره را ھم برايت می دھد تا چشم دشمنانت کور گرد

آشنائی و رفت و رو داشتی و اگر عمر اين رفت و رو بيشتر از عمر اوالدت می اگر با آن ظالم خدا نترس از سابق 

  . بکنD.N.Aباشد، به قسم و قرآن زن نه فريب بخور و نه اعتبار کن، دست گل مھره گک ھا را گرفته برو تست 

ائی که ھستی و به ھر جائی که از دوستانت وجود  به تست از ھر جمگر يک چيز يادت باشد که قبل از پرداختن

 و مھترالم گرفته تا شاه دوشمشيره و شھدای صالحين بند بسته کن و نذر بگير تا نتيجۀ تست راندارد، از خواجه سيا

  .مثبت آيد

  و از پول گر و ليتیبرسان يک حسابدار کھنه کار آمد به زود ترين فرصت خودت را نزدوقتی نتيجۀ تست مثبت 

 تھيه و برای آن خدا نترس بفرست تا وقتی تخم کاشته، زحمت یگرفته تا پول درس  و احياناً عروسی و امثال آن لست

  .برداشتن محصول را نيز خود به عھده بگيرد
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  !شب نامه نويس جان

ن شک شايد بعضی بدخواھان وقتی اين پيشنھاد مخلصانۀ من را بخوانند از سر رقابت و حسادت با تو، بر نيت م

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

 و ديوثی ای کمتر از قوادی هردوش نده، زيرا کاری که اکنون ھم کاز من بشنو به حرف ھمچو اشخاص گ. است

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


