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  سيدموسی عثمان ھستی

                                                                  ٢٠١۴ نومبر ٢٧

  نويسندۀ توانا، شاعرکوچه نشين خيال ھا،

  "پرتونادری " 
  تمام آيينه وسنگ يک رنگست اينجا     نی آيينه وسنگ يکجاست اينجانميدا

  تضادھاخاموش و بی جنگست اينجا     دارکه ھر چه بی رنگست اينجاــپنـن

  شاعربی وزن وبی ترازو

چند روزی می شود که من قلم برنداشته ام و جای بود و باشم مانند سران اعضای القاعده و داعش به مردم عادی معلوم 

که مافيا ھای قلم مرا در يک لست ضد خود جا داده اند، امکان دارد که دستگاه ھای جاسوسی می  بوده، ولی ازجائین

دانستند که من در کجا ھستم و اگر دستگاه ھای جاسوسی نمی دانستند، شورای نظار که مانند آن خدا بيامرز قھرمان 

 و راست می زد، شاگردان وفاداراش مستثنی از روش پکول که از بی کبری سر به ھر در و دستگاه جاسوسی چپ

 دانستند که من در کجا ھستم و مانند آقای پرتونادری سر بر پشت پای کدام زورمند خم کرده ام تا رھبرشان نيستند و می

  .ش بخوانم و حاجتم برآورده شودنماز در محراب قدرت

می کند که آقای کيھان حق کاکاگی برمن داشت وحق پيری بر آقای پرتونادری روح زنده ياد ميرنادرشاه کھيان  را شاد 

 .پرتونادری و خانواده اش داشت و دارد

عمر بازماندگان آقای کھيان ھم طوالنی باد که مانند شما افتخارت آن مرد بزرگ را صدمه نزدند و سر بوسه بر بوت 

 وکيل ه ئیت امريکا از طالب و قبيله و قوانين قبلشورای نظار پائين نکرده اند و در کمپاين اشرف غنی که سالھا در نار

که يک زن است و وکيل  و ھم عمر نواسۀ آقای کھيان با وجودی! مدافع بود، شما در آسياب جنايت آب خت نريختيد

خان محمد رئيس خاد حکمتيار، مجالس کمپاين اشرف غنی احمدزی را مانند ! پارلمان می باشد، بخاطر وحدت ملی

استاد فلسفۀ رئيس و الدين مجروح ءبخشيده و اين خانم و خان محمد رئيس خاد حکمتيار، قاتل سيد بھای خاص ئزيبا

ی رئيس جنگلک در زمان قبل از حکومت حزب دموکراتيک خلق ئصيل يافتۀ فرانسه، زنده ياد چنزافاکولتۀ ادبيات و تح

 زنده ياد عزيزالفت حاکم اندخوی، پسر زنده ياد بود،رشيد خان دگروال زمان در يه در قوای کار سالنگ ھا تاذو مدير 

پوھاند الفت از مشرقی، زنده ياد کتوازی پسر سربلندخان کتوازی قومندان واليت کابل در زمان شاه مخلوع ظاھرشاه 

حيث معاون داکترعبدهللا، اين دو ه خان محمد ديروز رئيس خاد حکمتيار، امروز نگين کوه نور تاج شورای نظار ب. بود

  !درظاھر خون را با آب می شويند! شمن تاريخی به خاطر وحدت ملید

  پدرکشتی وتخم کين کاشتی        پدرکشته راکی بُود آشتی
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يکی از شعبات ( مقصد نوشتۀ باال اين نبوده که شما ديروز در اتحاديۀ نويسندگان مانند نويسندگان مجلۀ سباوون 

جا شده بودند، ياد شان بخير که مثل شما در افغانستان ھستند و يا در ه بفرھنگی خاد که جاسوسان نخبۀ قلم در آنجا جا

که با شما به زندان رفته بودند و مثل ) خاج از خيرات مافيا ھای قلم آن مجله امروز نام کشيده اند و در کاھدان نشسته اند

  .خاطر يک ھدف زانو زدنده ن بشما بعد از دورۀ مکلفيت از زندان برگشتند و در پھلوی آقای باختری و رازق روئي

 در کتاب رھا در باد روابط خود را با اين قماش  تسليم طلب ھا که ءکشتن زنده ياد شاپور را گرامی داشتند و ثريا بھا

نويسد که شاھپور  کند و ھم می ين ياد میئواصف ، روحال تو افتخار نقد کردن آن کتاب را داری آشکارا از شاپور، 

اين ھم طعنه نيست، بلکه يک واقعيت است که ثريا .  بادیش گرامروحش شاد و ياد. اتلين خود افتادهچه طور در دام ق

فکرتان باشد که در نقد گرفتاری شاھپور فراموش شما نشود که اين گرفتاری افتخار تمام خائنين و .  اعتراف کردهءبھا

  .وطن فروشان روسی مشرب است

 در کانادا مقرر شد او را من نديدم و شناخت ھم با شخصيت ستانويس سفير افغاندست توانای فارسی نه روزی يک قلم ب

ی پيدا کرده بود، او با کارت ھای دست نويس خود ھميشه ئ چطور با نام يک بيسواد قلم آشناتوانای قلم نداشتم، نمی دانم

خدمت آن ارھم نتوانستم به مرا نوازش می داد و در محافل دعوت می کرد، ولی بدبختانه به خاطر کھولت من يکب

  . فلی اشتراک کنمدانشمند برسم و يا در مح

کارتی به امضای دروازۀ مرا دقلباب کرده نامۀ راجستری را به من تحويل داد، باز کردم که ) پوسته رسان(روزی داکی

واصف باختری مرا داشت استاد ر دانشمند لطف کرده در محفل بزرگ در کانادا مزين شده، سفيستانمحترم سفير افغان

اشتراک کرده نتوانستم، ) باختری(دعوت نموده بازھم به خاطر کھولت و از ترس پوليس در محفل آن رفيق خوردی ام،

خاطر نقد دو شعر آقای باختری که توسط من صورت گرفته بود رويم نشد که در آن محفل ه ديگران فکر کردند ب

  .  ببينمشم بطرف باختریچحضور داشته باشم و با کدام 

 برادران او از دوستان یعاکفی ھراتی تبار از يک فاميل انقالبی و زماناحمدنام ه کند ب شاعری در شھر ما زندگی می

لفون  کشيده گفت آقای سياه سنگ با نام ھای مستعار سالھا در يمن بودند، روان شان شاد، بعد از ختم مجلس او به من ت

، او در اين محفل اشتراک کرده بود، )موالنای بلخی را تنبان کشيد(قبلۀ باختری را سايت بزمقدس نه تنھا باختری را که 

من خنده کردم و گفتم من جرائت . تو به خاطر نقد دو شعر استاد واصف باختری از اشتراک در محفل خودداری کردی

، )نامد استاد سياه سنگ می( آقای سياه سنگ به گفته شاعر توانای شھر ما آقای راعون که داکتر صاحب سياه سنگ را 

  .ندارم

که به واصف باختری استاد خطاب شود، سياه سنگ و پرتونادری چه يک سر و گردن از باختری کمتر است  آری وقتی

  .که به آنھا کلمۀ استاد خطاب نشود، ھمان طوريکه به وحيد قاسمی کاروان شعر استادی موسقی را بی َگر و بی ليتی داد

، ) و آقای پرتونادری رفيق وھموطن آقای مصلی بدخشیءدوران محصلی خانم ثريا بھا(  بود، چون دھۀ دموکرسی

 که استادان را توھين می آنقدر به خاطر دموکراسی بی لجام شاه شاگردان به استادان ارزش قايل نبودند و از کسانی

  . بودءکردند، از آن جمله يکی خانم بھا

 می خواھد نقد کتاب رھا در باد را مقدمه چينی نمايد و در يک قسمت ه و به بھانزاغ به خاطر خدا عقاب شکار می کند

ھيچ کس  نمی داند که چه روزگار دشواری را پشت سر می گذارم، ورنه بايد پيش از اين  ( آخر نوشتۀ خود می نويسد

من در پيوند به اين کتاب . م ديگری ندارند می پرداخت]فرھنگ[ فرھنگی،به پاسخ اين گزافه گويانی که جز دشنام دادن

  ).خواھم نوشت

  .اگر کتاب رھا در باد را نقد کنی بی پاسخ ھم نمی مانی. آقای پرتونادری شف شف نه، شفتالو بگو من نمی گويم که 
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ياد دارم در دھۀ دموکراسی چند روزکی به چشم کورم آفتاب زده بود، اسيستانت يک استاد بودم، شاگردی مرا صدا ه ب

  .کند ی استاد نگفت، من ناراحت شدم که من چه کمی دارم که شاگرد مرا استاد خطاب نمیکرد، ول

دست بگيرم و به دادگاه قضاوت مردم ه خواستم بعد از سی و چند سال دوباره قلم څارنوالی ب آقای پرتونادری من نمی

  .  بروم و از تو شاکی باشم

مانند شما از دھن گشاد سرنا صدا نکشم و پاسخی در توان قلم به من اين جمله زير داخل قوس غوغای مغزی داد که 

خود داده باشم، اميد است بی حرمتی فکرنکنيد، يک جواب قانع کننده يا يک دفاعيۀ مشروع فکر کنيد و اگر قسم ديگری 

  .فکرمی کنيد، دھن قلم مرا پاره سازيد

آقای تنويرھمين نوع بارھا را ) خر فرھنگی(ا مانند  ، خر نوشتۀ من سالھميگويند از شھر برايد، از نرخ سرباز نزند

راکت قلم من کمتر از راکت . برده، اميد است که به من ھم خرفرھنگی خطاب نکنيد که من حوصلۀ آقای تنوير را ندارم

و ثابت آری اين نوشتۀ داخل قوس مرا مجبور کرد که قلم بردارم و باقی ماندۀ کتاب را ھم نقد کنم . آتشين حکمتيار نيست

  .ھرکه در او غش باشد/ کنم تا سياه رو شود 

رھا در ) (نوشته ای از شاعر بزرگ پرتونادری در پيرامون متن ھای سخيف و انتقامجويانه از سوی دشمنان کتاب( 

  .ءثريا بھا) باد

 در آن زمان  کسی نيست که. باورکندتاکند که شايد خرفرھنگی باشد  کند، تنھا کسی باور می اين را کسی باور نمی

 ءن اشتراک کرده باشد و بگويد که من ثريا بھامحصل بوده باشد يا خودآگاه و يا ناخودآگاه روزی در گردھمائی محصال

پرتونادری . امروز به خاطر اين و آن که نام از من برده اند نقد کتاب رھا درباد را سردست می گيرم. را نمی شناسم

 او را توھين کرده، دشنام داده و در نوشته ھای خود تحقير کرده اند، نام دشنام ماھرانه نام از اشخاص و افرادی که

  .ساالران را نمی گيرد، شايد از بزرگی اش باشد يا از بزدلی اش

کسی که از نويسندۀ چيره دست، شاعر کوچه ھای خيال، منتقد ادبی توانای زبان دری، آقای پرتونادری در نقد کتاب مگر

  . نام برده به چھارکتاب کافر قلم است که من می باشمرھا درباد 

ئيد کرده اند و در أنه تنھا من، بلکه چندين منتقد ادبی کتاب رھا درباد بعد از من چند دست نويسی کتاب رھا درباد را ت

د از من بپرسد  داريکه من نام برده ام، يادی از آقای پرتونادری ھم کرده ام و آقای پرتونادری حقجملۀ اشخاص و افراد

  .ش بياور، ھمين طور که من با شھامت نام از پرتونادری برده ام، پرتونادری مثل من شھامت به خرچ بدھدچو گفتی دليل

ش، خانوادگی، پرچمی  را با تمام مشخصات خودءخود را به کوچۀ حسن چپ نزند، مردانه وار اعتراف کند که ثريا بھا

 او که با اين و آن داشته و در چوب خط آن نام ببرک کارمل ھم ديده می شود و با بودن او و در قسمت روابط نامشروع 

خاطر بھانه ه گيرم، نه ب سابقۀ ناميمون او را از نزديک می شناسد، روی اين شناخت کتاب رھا درباد را به نقد می

  .گيری

شود و آقای نادری ھرقدرکه پنھان کنم که سبک آقای پرتونادری درآن کتاب ديده می  آن وقت من با داليل ثابت می

کاری کند ولی اين را گفته نمی تواند که کتاب با نوشتۀ چند دستی و با سبک ھای متفاوت، حتی ايرانی گونه نوشته نشده 

و سبک ھای نوشتۀ نويسندگان اتحاديۀ نويسندگان زمان حزب دموکراتيک خلق در آن ديده نمی شود، بعد من به آقای 

مگر وجدانی وجود نداشته باشد که بگويد کتاب رھا درباد از نام .  خواھم داد که يک نان چند فطير استپرتونادری نشان

  .يک کتاب ايرانی الھام گرفته نشده  و توسط يک نفر نوشته شده است

  می را به نقد کشيد من بودم و اولين کسی که مرا از مسيراصلی نقدءآقای پرتونادری اولين کسی که کتاب ثريا بھا

خواست دور کند، عظيم بابک بود گردانندۀ سايت پندار و زرنگار و سايت ھای وووو که مرا برسرخرجھل باال کرد که 

کتاب رھا درباد را بی پرده نقد . من سر دوست دوران جوانی ام يعنی زمان مشروطه خواھان، ببرک کارمل دريغ نکنم
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د شانزده قسمت کتاب، قلم برسر ميز فراموشی گذارم، پرچم را با دار و کنم و در آن نقد نام از شما ھم ببرم و بعد از نق

  .دستۀ آن فراموش کنم، تا نوبت به نقد شما برسد

اين فراموشی علتی داشت که صدھا دوست من، چه پرچمی و چه در ديگر احزاب بودند از من خواھش کردند که کبوتر 

محراب فراموشی، سکوت اختيار کنم و داکتر اناھيتا را در پيری و نقد از قفس انتقاد و انتقام بيرون بکشم و در خم 

ی را داشته باشم و ھم انگشت بر لکه ھای دامن ئن نسازم، پاس دوران جوانی و آشنامھاجرت بيشتر از اين اندوھگي

ای کاويانی که  در کتاب رھا درباد سنتراج شان را بسرشان بسته  است، لکه شماری نکنم و آقءسازمان زنان که ثريا بھا

از خانوادۀ نزديک پھلوان احمد جان قھرمان واقعی افغانستان است و من نه تنھا به خانواده و به خود زنده ياد پھلون 

که من دارم، آقای کاويانی پيامی توسط آقای حميد محتاط به من  یبلکه به پاس آن احتراماحمدجان احترام داشته و دارم، 

کند که ثريا   که با خانوادۀ ما خورده ايد دامن سازمان زنان را لکه شماری نکنيد، کفايت میمی دھد، به پاس نان ونمکی

 سعدالدين ۀکند که به خاطر روی نقاب درکشيد استاد محترم مھرين ھم خواھش می. بھا تف خود را باال انداخته است

ی به ئ اگرعظيم بابک به نام دوستی آبروه قلم کوتاه ساز و صدھا پرچمی که دوست من بودند به من نوشتند کءخان بھا

ی، پسر کاکايم نه تنھا از ئوزين آريات گردانندۀ سايت أپوستين آتش نزن و آقای جر... ببرک نمی ماند، تو به خاطر يک

نشر نوشته ھای من در قسمت کتاب رھا در باد خودداری کرد، بلکه به من گفت که من مثل تو در پرچم نبودم، ھمان 

  .کند ببرک دوست تو بود، دوست من ھم بود، اين نوع نوشته ھا مرا اذيت میکه  طوری

سيد قدوس نويسنده و مؤرخ توانا که جنگ ھای کابل را با شھامت نوشته و حيثيت برادرزاده را به من دارد، خشمگين 

 دست و گريبان قلم نرم رد سال به ظاھر دوست ببرک کارمل توای خمی شود و در تيلفون به من می گويد نبايد با بچه ھ

  .خواند، خدا کند که من درست نوشته باشم کنی و اين بيت را می

  کند     برزمينت می زند نادان دوست دشمن دانا بلندت می

وھم نويسندۀ واقعيت بين و واقعيت نويس آقای روشن بعد از نشر چند مقالۀ من در قسمت کتاب رھا درباد به اثر فشار 

ر نوشتۀ من خودداری می کند و به من می گويد به عظيم بابک دوستان توصيه کردند و من ديگر ش از نشخوددوستان 

  .ک ھنوز ادامه داردرنقد ھای کتاب رھا درباد را نشرنمی کنم که دوستی من وآقای روشن مسؤول سايت آزادی در دنما

تاب رھا درباد بردارم و بگذارم که شوم که دست از نقد ک گيرد و من ناگزيرمی اين نوع سفارش ھا زياد صورت می

 به تحريک محترم ءخانم ثريا بھا.  جوالن کندی درسايت خاوران به سفارش دستگيرخان پنجشيرءاسپ قلم خانم ثريا بھا

 خارگزاری کند تا از ء که زمانی ازھمسنگران پرچم شناخته می شد زير دم قلم خانم بھا،آھنگ، پسرمحمد مھدی خان

جوی چند فرصت طلب شود تا خيراتی نقدی در قسمت کتاب رھا درباد بنويسند و از  و ھم درجستقرتک زدن نماند و

توانيد بخوانيد و قضاوت  در پائين نوشتۀ باال، نوشتۀ آقای پرتونادری را می. دريای خت آلود ماھی شھرت طلبی بگيرند

  :کنيد

  

  )رھادرباد( انتقام جويانه از سوی دشمنان کتاب نوشته ای از شاعر بزرگ پرتو نادری در پيرامون متن ھای سخيف و

! ، چقدر دشنام داده اند، مانند بچه ھای کوچه]بھاء[نوشتۀ ثريا بھا» رھا در باد«  می دانيد مرا به خاطر کتاب  !دوستان

س می ھر چند ما در يک دوره در دانشگاه کابل در.  را تا ھنوز در چند کيلو متری خود نديده ام]بھاء[من ثريا بھا

می دانيد آن ھا چقدر با فرھنک کوچه و قبيله !  با پر چمی ھا نبود]ميانه ای[اما مرا از ھمان روزگار ميانه يی! خوانديم 

می خواھم . نمی توانم بگويم، احمقانه پنداشته اند که گويی بخش ھای از آن کتاب را من نوشته ام! مرا دشنام داده اند

 ]بانوان[پس از خواندن اين کتاب من به ثريا بھاء به حيث يکی از بانوی. کتابی بنويسمبگويم ای کاش می توانستم چنين 

  !فری بر قلم تو باد ثريا. بزرگ اين سرزمين احترام دارم
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من می دانم، گفتند که ! می دانيد چقدر به آن مرد دشنام دادند. به نشر رسيد» اردو و سياست « من در پشاور بودم کتب 

 ]مقاله ای[انی ديگری نوشته اند ، بعد عظيمی چنان در سنگر دفاع خود استاد که در برابر ھر مقاله يیاين کتاب را کس

حاال در بارۀ کتاب رھا درباد ھمان داستان ساده !!  تا اين که توطئه پردازان را سر جای شان نشاند .يک کتاب نوشت

  !!!لوحانه است که تنھا می تواند خران سياسی را قناعت دھد

به تو ھم دشنام ھای بدی داده اند؛ بسياری از اين دشنام ساالران کسانی اند که نمی پندارند که تو چنين کتابی را ! ريا ث

 رفتم به زادگاه خود و ]اخيراً [من اخيرا. نوشته باشی که اين امر به حسادت، حماقت ادبی و سياسی آنان بر می گردد

يادم آمد که در پيوند به جايگاه جھاد مردم .  ده را ديدم، کتاب تو يادم آمدمن چمن خوس. دوستانی مرا بردند به فرخار

 رويا روی شدن را ندارند ناگزير سيما ھای ]شھامت[وقتی در روشنی شھات. فرخار خاموشی صورت گرفته است

آيا گاھی ! ی آيیاگر تو مردی يا زن چرا استوار به ميدان نم! اھرمنی خود را در پشت نام ھا مستعار پنھان می کنند

. چقدر درمانده ای که جز دشنام سخنی نداری. انديشيده ای که با دشنام دادن رويداد ھای تاريخ را نمی توان عوض کرد

 را باور ]ھمگان[تو دشنام می دھی ھمه گان.  را ياوه معرفی کن]بھاء[برو کتابی بنويس و ھمه گفته ھای ثريای بھا

ھيچ کس نمی داند که چه روزگار دشواری را پشت سر می گذارم، ورنه ! است نه تو ]به حق[چنين است که ثريا برحق

من در پيوند .  ديگری ندارند می پرداختم]فرھنگ[بايد پيش از اين به پاسخ اين گزافه گويانی که جز دشنام دادن فرھنگی

  !!!به اين کتاب خواھم نوشت

 کتابی که ھم تاريخ است ، ھم رويداد نويسی و ھم خاطره زنی می نشيند و دست کم ھشت صد صفحه کتاب می نويسد ،

. شايد کمتر کسی بوده باشد که کتاب رھا درباد را آغاز کرده و تمام نکرده باشد. نويسی، آن ھم با زبان پيراسته و زيبا

  !!!من در پيوند به کتاب می نويسم. در چند سال اخير اين يکی از کتاب ھای بزرگی است که من خوانده ام

  !!)بانوثريا بھاء نامت ستوده باد

----------------------------------------------------------------------------------------  

ه که تکيه کالم آقای پدرام شوھر فرشته حضرتی است، شايد آقای پرتونادری از سبک پدرام ب) نامت ستوده باد:(نوت

ام دارد، پرتونادری تبرک گونه استفاده کرده باشد، اين ادعای سبک شناسی نيست،  پدرءخاطر دوستی که با ثريا بھا

  .چيزی که عيان است چه حاجت به بيان است

 

 ٢٠١۴مبر  نو٢٢شنبه  

 

  :يادداشت

، در بين بوس جنايتکاری چون عطا محمد والی بلخ و پاي، ننگ اھل قلماغالط امالئی پرتو نادری اين دريوزه گر

  .ه شده استگرفت[ ] کروشه
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