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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

  
  »فقير«فقير . م

 ٢٠١۵ نومبر ٢٣
  

 جوی کلمرغ کذائی و خواب آشفتٔه قلم در جست
  

عده ای از . با مردم عجيب و در وضع غريبی گير افتاده اند» فيشنی« و کاکا "غنی"از حق اگر نگذريم، بيچاره کاکا 

» متفکر و متخصص دوم جھان«نام ه  را بغنی طرف و گاھی آن طرف لول می خورند، کاکا اين مردم، که گاھی اين

شيکپوش ترين رئيس اجرائئه «را به حيث عاقل ترين وارث جھاد و گاھی ھم به سمت » فيشنی«کنند و کاکا  ياد می

» از خود راضی و دلقک صفتديوانٔه «اين در حالی است که عدٔه ديگری از ھمين مردم، اولی را . می شناسند» زمان

اين تناقض گوئی و سردرگمی مردم در بارٔه شخصيت اين . نام گذاشته اند» زنچــو و بيعرضه و بيکفايت«و دومی را 

عاليجنابان، بندٔه هللا را، که به عقيدٔه عده ای از آشنايان دور و نزديک، ساده لوح و لوده تشريف دارد، واقعاْ دچار 

 .خته و خواب و خوراک را تا سرحد ماليخوليای نزديک به جنون از او ربوده استتشويش و سردرگمی سا

که به ع و غ نيز (ال است کـــه اگر ايندو آقا ؤتشويش و سردرگمی بندٔه حقير ناشی از ناتوانی او در پاسخ به اين س

سينه دارند، پس چرا در سرزمينی واقعاْ مردان متفکر و متعقل جھـــان يا افغانستان ھستند و احساسی در ) معروف اند

 برخی از اين اقالً رانند، اينھمه شکوه و ابھـام و ناله و الحاح وجود دارد و آنھــا دســت به مداوای  که آنھا بر آن حکم می

زنند؟ و اگر اين آقايان با حيله و تقلب و نيرنگ و تردستی سياسی بر چوکی نشسته، قدرت را  شکوه ھا و ابھام ھا نمی

ب کرده، و در برابر شکوه ھا و ناله ھای مردم پاسخگو نيستند، پس چرا اکثريتی که از آنھا شاکی اند و واقعيت را غص

متقلب و «که به گفتٔه خود شان ( درک کرده اند دست به دست ھم نمی دھند و خود را و مردم را به يکباره از شر آنان 

  نجات نمی بخشند؟) اند» جيره خوار اجنبی

ال را در اين اواخر با يکی از ؤن به اوقيگری معروف ساخته است، اين سی که بنده را در ميان عاقاله لوحيبا ساد

آشنايانی که به گفتٔه خودش چندين ماستری و چندين اسناد دوکتورا در دست دارد و مقاالت و کتب زيادی به رشتٔه 

صومانه و ناشی از ساده لوحی بنده چنان تکان خورد ال معؤدوستم در برابر اين س. تحرير درآورده است، مطرح کردم

عکس العمل او شديد و جوابش دندان شکن، ولی غيــرقناعـــت بخش به . و برافروخته شد که گويا به او ناسزا گفته باشم

ن حيرانم دوستم باد به گلو انداخت، بينی خود را فين کرد، و در حالی که دستمال بينی خود را در برابر چشما. نظرم آمد

اين مسايل پيچيده تر از آن است که ساده لوحی چون تو با «: داد، با لحن قاھرانه و مملو از سرزنش فرمود تکان می

خسروان صالح ُملِک خويش : ی که گفته اندامگر نشنيده . ود درک کرده بتواندعقل کوچک و خرگوش صفت خ

از » .االت احمقانه ای را مطرح کنؤورا بگير و بعدْا چنين سبرو اول مثل من چندين ماستری و دوکت! خويشتن داننــد
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جره ای شدم که در باغ عليمردان کابل از پدرکالن به من ميراث رسيده و ح نظر او اظھار سپاس کردم و راھی اظھار

  .  دست شدنھای غاصبانٔه متواتر و عدم حفظ و مراقبت، در حال فروريختن استه در اثر دست ب

بر دوشکچه ای که مادرکالنم . ياد واکنش دوستم خود را مالمت و ســرزنش کردمه  ويران رسيدم و بجرٔه نيمهحبه 

چيزی که در ( آھی نکشيدم افرو رفتم، دم نزدم و حتخود ه دوخته و به من به ميراث گذاشته است، خاموش نشستم، ب

ز جواب دندان شکن دوستم، برای درد دل با با سرخوردگی ا). زند طور ناخود آگاه از من سرمیه بسياری از موارد، ب

در تحير . جره عاطل و باطل خوابيده بود يافتم و در ميان انگشتان جا دادمحخود، قلم فرسوده ای را که سالھا در کنج 

که فکری در مغزم خطور کند، به ناگاه قلم دستم را با  باری، بدون اين. بودم که چه بنويسم؛ چيزی به نظرم نيامد

اختالف و نفاق در ميان ملت، ساده لوحی تو و ھموطنانت، و : جواب تو اين است«:  ت کشيد و چنين نوشتقاطعي

ال تو الجواب ؤشوند تا س کنند سبب می اغراض گرگانی که در لباس پاسبان، خود را حاميان و دوستان شما معرفی می

 عامل نامبرده شده، الجرم غيرقابل تطبيق خواھد کنم که در موجوديت سه تو پيشنھاد میه من پاسخی را ب. باقی ماند

ع و غ را بايد از ارگ خارج کرد و وادار ساخت تا با پای پيـاده و سر و تن نيمه برھنه در ھوای سرد زمستان «: بود

 و ه ھا و خيابان ھای زيرآب رفته و گل آلود شھر سری بزنند، از وضع مصيبتبار مردم آن ديار ديدن کنند،زکابل، به حو

خاطر تقلب و سرقت رأی در انتخابات و بيکارگی و بيتفاوتی خود و ھمکاران خود معذرت ه از بيخبران و مظلومان ب

  .بخواھند

 با آواز دھل و سرنای تبليغاتی داخلی و خارجی و آه و نالٔه نی، که يقيناً در اخير اين گشت و گذاِر مطنطن و طوال

ن ايشان ھمرا خواھد بود، بايد آندو را در جعبه ھای ان، ھواخواھان، و مخالفمظلومان شھر و قال مقال متنافر ھمکارا

جا نمود و توسط پوستٔه عاجل سيــاسی بـه آدرس ه سه برابر تن شان و دارای وسايل تھوئه ھوا با احتياط تمام جا ب

ردم مظلوم از تارتق ھا و به جعبه ھا بايد يادداشتی افزود که در آن عدم رضايت م. حاميان خارجی شان ارسال کرد

در يادداشت بايد اين مطلب نيز .  ابراز شده باشد،تحفه ھای سياسی بی ارزشی که خارجيان نثار افغانستان کرده اند

تذکار يابد که محتماْل، اگر حياِت اين قلِم جسارت پيشه باقی باشد، ساير تارتق ھا و تحفه ھای ناخواستٔه انگريز و امريکا 

سواد اين  (. در واشنگتن دی سی ارسال خواھند شد"جان کری"شمنان شان نيز به آدرس شخص آقای و دوستان و د

  ».)ياداشت بايد به آدرس رھبران ھمه کشور ھا در اروپا، آسيا، افريقا و آستراليا ارسال گردد

رفت، و با استيصال از با خواندن اين سطور قھرآميز از زبان بی زبان قلم، از متھم شدن به تشويق تروريزم وحشتم گ

ولی . تھور بيجای قلم آھی از دل افسرده کشيدم و فکر کردم که داستان آقايان ع و غ در ھمين جا به پايان رسيده باشد

غنی و "پس از ارسال آقايان «: قلم نفس زنان به قدم ھای کج و معوج خود سرعت بخشيد و چنين  نوشت. چنين نبود

سياسی به آدرس حاميان خارجی شان، بايد کلمرغی را يافت و به ھوا کرد و ديد که بر سر ق ھای ت و ساير تار"عبدهللا

که کلمرغ نشست، ھمان شخص ) "کرزی"جز بر سر (بر سر ھر کلی . می نشيند) "کرزی"به استثنای سر کل (کی 

اعزازی نگھداری شود تا طور زندانی ه پاچای افغانستان اعالن شود و برای متباقی عمر در ارگ محنت کشيدٔه کابل ب

گاھــگاھی برای تطميع و اطمينان شھرونداِن مبھوت . در نبود ع و غ خالی رھبری سياسی در کشور ظھور نکرده باشد

 و "گيــالنی" و "گلبدن" و "خليلی" و "عطـا" و "دوستــم" و "محقق" و "سياف"و مسکوت، اجــازه داده شود که 

 و ساير ارواح خبيثه و پيشکاران و جيره خوران اجنبی از او ديدن کرده و پيـــام "حقــانی" و "منصور" و "حضــرت"

ن مستأصل نظام و اخواب رفته  و مخالفه ھـــای گرم و شاھانه و خبر صحت و عافيت حضرت واال را به رعيِت ب

نوشت نامعلوم خود دعا خاندان حضور در چھار دانگ افغانستان برسانند و از آنھا بخواھند که به حال زار او و سر

فرستد که شما و دل تان؛ ھر کاری که دل تان خواست بکنيد، به ھر دھلی  نمايند و به مردم بگــويند کــه حضور پيام می
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خواھيد دق الباب  ی که میيد پيمايش کنيد؛ به در ھر اجنبيخواھ خــواھيد برقصيـد؛ به ھر وزن و متری که می که می

 »).زبان آورده حرفی که شاه شجاع در حال جان دادن ب(بی غرض  است و بی تقصير کنيد؛ و بدانيد سرکار 

ياد آوردن آنچه دوستم گفته بود و آنچه قلم در خيالم نوشته بود، دوستم را ه از خواب پريشان قلم به يکباره جستم و با ب

خواستم با نگاه غضب . افروخته شدماوت قلب و تندی و بی احترامی زبان قلم برقسحق به جانب يافتم و از جسارت و 

ای «: ھاتفی از غيب بانگ برآورد و گفت. آلود قلم را به کنجی که سالھا در آن خوابيده بود، پرتاب کنم و از يادش ببرم

قلم را ببخش زيرا او از حال و احوالی که دو بيچارٔه ارگ نشين به آن مبتأل آمده اند اطالع ! بيخبر از حال و مقام و جاه

با شنيدن اين ندای غيب، قلم را در جيب روی قلب پنھان » !مھم آنست که بگردی و کلمرغ کذائی را بيابی. قيق نداردد

فاجه » .بخواب، تا باشد روزی ديگر، اگر عمری باقی بود، چيز ديگری بنويسی«: کردم و در گوشش به آھستگی گفتم

آيا در جھان شما چيزنويسی ھنوز ھم خريدار و «: شيد و گفتکه چشم و زبان را ببندد، آھی ک ای کشيد و قبل از اين

از آنروز بدينسو، قلم خوابيده است؛ و اين حقير در سراغ کلمرغ کذائی . تعجب کردم و الجواب ماندم» فايده ای دارد؟

 .سرگردانم

  .خداوند ھادی ھمه باد. والسالم

  محمد فقير فقير

  

 

 
 
 
 
 

   


