وقتی بدبختی عاقبت حسودان میشود
ترانه جوانبخت
یک نفر بدبخت در یک سایت به ظاهر علمی که در واقع لتبازاری بیش نیست ادعا
کرده فقط اقوام و دوستان من مرا میشناسند! وقتی رادیوها و تلویزیونها و
نشریات با من مصاحبه کردهاند و نقد آثار من در نشریات مختلف منتشر شده چرت
و پرت نویسی یک نفر میان یک عده که با لتبازی خودشان را در محیط مجازی
اینترنت معرفی کردهاند بیشتر از این نمیشود که همین مزخرفات را بنویسد و البته
آن دسته از افرادی که خودشان را به دشمنی با من بارها و بارها قبل نشان دادهاند به
آن فرد با چرت و پرت نویسی بیشتری پاسخ دهند! اصول جواب ابلهان خاموشی
است و من پاسخ آن فرد مغرض را نمی دهم اما جهت رسوا کردن افراد مغرض
نسبت به خودم و فعالیتهایم در حوزههای گوناگون لزم است این نکته را مطرح کنم
که مجریان تلویزیونی و مصاحبه کنندگان از رادیوها و نشریات اقوام و دوستان من
نیستند که به واسطه قوم و خویش بودن یا دوستی گذشته با من مصاحبه کنند و
کسانی که بدون غرضورزی نسبت به من نظر میدهند میدانند که من به واسطه
آثارم و نقد آثارم و فعالیتهایم در حوزههای گوناگون شناخته شده هستم نه به
واسطه قوم و خویش بودن با کسانی که ازکشورهای مختلف دنیا با من مصاحبه
میکنند و آن احمقی که آن مطلب را در آن سایت کذایی که یک لتبازار تمام عیار
است نوشته حتی نمیفهمد که کسی را نمیتوان به واسطه قوم و خویش و
دوست و آشنا بودن در اینهمه رادیو و تلویزیون و نشریه مطرح کرد.
خبرنگاران روزنامههای اعتماد و اعتمادملی و شرق و کیهان و رادیو زمانه را هرگز
ندیدهام .چگونه است که مرا هرگز ندیدهاند و دوستی از قبل بین ما نبوده و قوم و
خویش من نیستند اما نقد آثار من و مطالبی درباره آثارم را منتشر کردهاند؟ مجری
تلویزیون کانادا با من نسبت فامیلی و دوستی قبلی ندارد .چگونه است که از من
برای مصاحبه در تلویزیون کانادا دعوت کرد که در آن مصاحبه تلویزیونی شرکت
کردم؟ این افراد شان و منزلت دارند و نیازی ندارند مدام مطالب مختلف درباره
دوست و فامیل خودشان در رسانههای کشورهای مختلف دنیا منتشر کنند .وقتی
بدبختی عاقبت حسودان میشود انتظار من از آن فرد مغرض چرت و پرت نویس و
امثال او این است که در چرت و پرتگویی ناشی از نفهمیهایشان بمانند اما افرادی
که نسبت به من و تواناییهایم مغرض نیستند میفهمند که مطرح شدن در اینهمه
رادیو و تلویزیون و نشریه به واسطه تواناییهای من است .جالب است که این افراد
مغرض این خزعبلت را نسبت به هیچ کسی که در یک یا دو سه حوزه در علوم یا
فلسفه یا ادبیات یا هنرهای تجسمی یا جنبش زنان یا حوزههای دیگر فعالیت دارد
نمینویسند اما درباره من چون در بیش از  ۱۰زمینه گوناگون فعالیت دارم
مینویسند! اگر من مثل این افراد مغرض به وقت گذرانی و تنبلی مشغول بودم دهن
آنها بسته بود اما چون به واسطه تواناییها و فعالیتهایم در حوزههای مختلف و
متنوع اسم و رسم پیدا کردهام این بدبختها چشم دیدن من را ندارند .من روش
بسیار مناسبی برای تودهنی زدن به ابلهان دارم .قبل که یک عده لت
بدبخت در وبلگهای من کامنتهای توهین مینوشتند و به خیال خودشان فکر
میکردند با ایجاد مزاحمت برای من به جایی میرسند یک سایت به  ۷زبان با
بخشهای بسیار متنوع راهاندازی کردم که در حال حاضر هیچ زن یا مردی سایت مثل
سایت من ندارد! پس تودهنی را به همانهایی که باید میزدم زدهام! حال هم یک عده
از حسادت و بدبختیشان مثل سگ به عوعو کردن افتادهاند اما من که تواناییها و
استعدادهایم مورد تایید دوست و دشمن است هرگز به عوعوکردن سگها وقعی
نمینهم پس با پیشرفت بیشتر در حوزههای گوناگون تودهنیهای بعدی را به آن افراد

مغرض خواهم زد تا بفهمند به جای تنبلی کردن و چرت و پرت نوشتن باید تغییر روش
بدهند و مسلّما تودهنی زدن به یک عده حسود بدبخت انرژی و تواناییهای
من برای پیشرفت بیشتر در زمینههای گوناگون را بیشتر خواهد کرد

