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 یک توضیح الزم
 

 که ضرورتمطلع هستید با اینجانب  ل بیهوده وعرقناک آقای معروفیهموطنان گرامی مطمئن هستم که شما بر جدا
یک »تحت عنوان  هصرف یک نکته را قابل یاد آوری می دانم که در صحبت گذشت مقدمه چینی را منتفی می سازد.

  . به گونۀ دیگر بپیچم کمیسخن را ، ، چنان پنداشتم که در خانه کسی هست؛ مگر اکنون ناچارم« توضیح مختصر
 

ن آه کردن پینه و پتر دری مهارت بازو  جوییو بهانه غلو،  و شماتت ید طوال در ،آقای معروفی که به یقین -یک 
تکرار کرده است که خواننده را به بیاد اشک دو باره  چشم اشبکار را بانخستین اش اکنون همان نوای دلخراش ، دارد

مرهم زخم های دیرینۀ خویش ساخت و امروز بزرگان مرحوم خلیلی را دفاع از  ،چنانچه دیروز تمساح می اندازد.
  .به جنگ اینجانب فرستاده است رادیگری 

در خدمت تسکین را همه ارزش ها می خواهد ، حق خویش بپذیرددر مالیم راو بیان نرم توجیه یک نتوانست که  او
نیاتش  نوردآ نیش می زند تا همه را برای برهر سخنی و های مزمن خویش بگیرد و همان است که به همه چیز عقده
 کند . آلودزهر

انگشت  ،تهخواسی ناخدا ،گانزرب ثنویم بر« مثنوی آقای معروفی»بهانه گرفته است که با گفتن بر اینجانب  چنانچه
فتار گطول و تفصیل ، قای معروفیآ. در حالیکه هر خوانندۀ آگاه می داند که هدف اینجانب از گفتن مثنوی امگذاشته 

نجا که آقای آمگر از  ،یابدخاتمه  ویحیاتی در چند کلمه تذکار دهد و این غایلۀ  را موضوعکه می توانست  بود او
و بعد دست به ه است ، نخست آن جمله را به بیراه کشانداست وزه کل و خود گ   کوزه گرمعروفی خود کوزه و خود 

 خود بکشد.را به دنبال  و موجود رتا لشکری از آن بزرگان مغفواست  دامن همه مثنوی سرایان واال شده
« اغذک مثنوی هفتاد من»اصطالح مطمئناً بیجای اصطالحات وطنی را با شاخی باد می کند  جای وبکه  آقای معروفی

صد سخن  ،است و در مورد کسانی گفته می شود که یک سخن را بیهودهرا شنیده است که یک اصطالح معروف 
ایرانی تۀ گفبه  که حراف ،است ه ایمی سازند. آیا گفتن این اصطالح توهین به مثنوی است یا تشریح خصلت گویند

 میگویند.« ده درازور»آنرا  ،آقای معروفی همدمهای 
 

 ده است ندانسته پیچانی منطق،کور  ره  معروفی که ادعای سخن دانی دارد، چسان خویشتن را در گ  آقای  اما بیائید ببینیم
فته او را مثنوی گدر حقیقت سخنان بد و نابه ههنجار «مثنوی آقای معروفی » که اینجانب با نوشتن  گوید می او – 
نبوده  یجز بد و بیراه زننده چیز دیگر ،سخنانش که ف می کندخود اعتراندانسته  مگر ؛مثنوی است اب جفااین  وام 

از آن  لبی دلی یهاین نویسنده هیچگاه در پی چنین توج .خواهد بوداست که مثنوی خواندن آن نوشتار اهانت به مثنوی 
  .بر می داردبه روشنی  او پندارو  و کردار خویقای معروفی پرده از رخ آ، مگر اعتراف ام نبوده  جمله

خود را موالنای  ،که بد تر از اولی اش بوداش  باز حافظه آقای معروفی کوتاهی میکند و در سرخط جوابیۀ دومی - 
 و می گوید:سازد می  سرسام خویش احوالگ مرد را حدیث رر آن بزعبلخ جا می زند و ش زرگب

 فرصتی بایست تا خون شیر شد  شد تأخیر مدتی این مثنوی
 مثنوی ای است که به تأخیر افتاده است . ،بدین معنی که آنچه اکنون می نویسد

 ؟آیا این توهین به مثنوی نیست ،چه شد که باز گفتار پریشان شما مثنوی شد ،آقای معروفی
 ،است که در انتظاربلخ  یاخون موالناین  .شیر نمی شود ،آقای معروفی عرض کرد که هر خونمگر باید خدمت 

 ، غلیظ غیظ مگرخون ؛درمی پروعاشقانه سخن  بافرزندان اعصار را  و به کمال می رود و سفید و گوارا می شود
 فونت به مشام نمی رسد .که از آن جز ع   می شود« ریم » بلکه گردد نمی« شیر»
 

از مطالعۀ د بعمگر  ؛کوبد میسنگ دوستی سخنوران را بر سینه غافالنه آقای معروفی که  گفتمدر نوشتۀ قلبی  –دو 
نین چ نیز و ،می کوبد همهسنگ دوستی با سخنوران نیست که بر سراین که  ماین ایقان رسید به اش ینوشته دوم
رحوم م را بر سنگ مزاراینجانب او که لجوجانه سر  .انگیز استشرنیست، بلکه دشمنی هم آشتباه آمیز ای دوستی 
ا به آن سنگ بزند ت مرا ، در حقیقت می خواهد آنقدر سرکندیخ نمی  وی بی مهابا می کوبد و دل آتشین چنان خلیلی
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لگد بزنم , این است معنی و محتوی نیت  ،سنگ لحد آن به جائی برساند که به نخشم و نفرت و طغیان را در وجود م
 حقیقی آقای معروفی .
ی ای که روان پریش می نامند ) عقدۀ کهتری ( «ریاریتی کامپلکس نف  ا  » به اصطالح انگلیسی  رااین خصلت روانی 

 است پرخاشگرانه و شماتت گر ) آنکه برسهو و نقصان دیگران خوشنود گردد( 
ی م، در نتیجه می بازندامید رسیدن به موقعیت های دلخواه را  ووخصلت کوبیده دارند  که روح نا آرامچنین افراد 

 کوشند دیگران را به هر وسیلۀ ممکن فرو بکشند.
ً  حتیافراد  چنین  این ،انگشت بگذارند و بدین طریق خودشان ضعف تا به نکات می سازند مجبور دیگران را بعضا

 .افراد از یکسو به آرامش درونی می رسند و از سوی دیگر مجال حمله و پرخاشگری می یابند 
 می راند .دلگیر کسب حرمت از دیگران، آنها را تا سرحد فضل فروشی  تقال برای جلب توجه وازجانب دیگر 

 

هر قدر بر این آتش هیزم می ریزد،  ،روز بیشتر از پیشتر آتش نیاتش شراره می کشد آقای معروفی که هر –سه 
در بدیهی ترین و عام وی  فهممعیار  ،نگاه دود اندودشکه از خالل  کند،تیره و تار می را دود آن چشمان خودش 

 نام می برد .« گناه کبیره » . او غیر مستقیم و بی مورد از آشکار می گردد ،دین مقدس اسالم احکامفهم ترین 
ه و گناه صغیرگناه  تقصیر و و و سهواشتباه  داشته می شود بر مفاهیمنچنان پ می زند یاتادبکه دم از  آقای معروفی

 نیست . لعکبیره بدرستی مط
عقوبت اخروی برآن مترتب می ، )ج(از بارگاه خداوند استغفارعفو و که بدون  وابثعملی است قصدی و نا ،گناه
  .شود

ست که خداوند )ج( حدود و ثغور آنرا در کالم خویش معین و مشخص کرده است مانند قتل هی ااناما گناه کبیره گ
 درصرفاً  ص و تعین گناه کبیرهینمی تواند آنرا فرو بریزاند ؛ مگر تشخ... که بعضاً حتی استغفار به تنهائی نفس و
 است .خداوند )ج(  حیطۀ

ر چه مقامی ب ،پرعقدهنفس  ، و با اینکند پروازبا این بال شکستۀ ایمان تا کجا می خواهد  حال آقای معروفی بگوید که
 می خواهد بنشیند و گناه کبیره بسازد .

 

می خواهد فضای صحبت و  ،ت نشسته استادبیا ۀگردن ، بر سرتفنگ چره ای در دست که آقای معروفی – چهار
ه چنین ک ،چنان مختنق و خفقان آور و دهشناک بسازد که کسی جرئت نکند حرفی بگوید و یا بنویسد سخن و ادب را

است . مگر آن دهشت « تروریزم ادبیات »  این دهشت افگنی و ؛ بلکهادیب دوستی و ادب پروری نیست ،شیوه ای
همه را به کفر می گیرند و در  ،ر کردن چند آیت و حدیثبا از ب   آنها نیز .؟از این می کنندافگنان دینی چیزی، غیر 

جز مخدوش سازی هویت دین ورزان  ،اعمال و نیات شان ۀحقیقت آب به آسیاب دشمنان دین می ریزند زیرا نتیج
 م چیزی دیگری نیست . مؤمن و بیزار سازی رهروان معصو

 

 بی گمان منصور بر داری بود قلم در دست غداری بود گر
 موالنای بلخ     

 

ه ک؛ ست به جدال خواسته ا مرا «دا گز و دا میدان » با گفتن  با وعدۀ تداوم عقده گشایش و در اخیرآقای معروفی 
مزمن است که تسکین آن مثنوی هفتاد من  خود مؤید گفتار اینجانب است که عقده های آقای معروفی چنان متراکم و

 . خندق ویران نخواهد بود یک بیشتر ازنیز  ، میدانشباشدک ن  ت  و کوتاه  نش چنیگز   که مگر کسیکاغذ می خواهد؛ 
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