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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٩

  

   ازسوراخ ديوارفيرمی کنندهھميش ھاترسو
 

 افغانی درسرويرت مردی ــداری غــن

 برھم ازبه نامردی مه بر ھم از گز و 

 دورکن ازسر ل،ـخيال باط ردرونامــب

 وا توای خرـاد رســود را زيــازخــنس

 شاعربی وزن وبی ترازو

  

 کرده ودرمقابل  مراعاتکه اين نوشته آغاز می کردم به فکراين شدم که چرا استاد بزرگورقلم استادخالق داد وقتی

خاصی که از نام مستعار دريک  بعد به اين فکرشدم اش،اين اشخاص شرف با خته ازادبيات خود شان کارنگرفته

 .، پست و بی شرف تر از آن استند که به آنھا توجه نموددنواز سوراخ ديوارفير می کن دن آزاد کارمی گيرعۀجام

خطا رفت مردبزدل ه ش بولی تير  فير ھم کردد،را از يک سوراخ ديوار بزنديگری می گويند يکنفر می خواست 

 امير روی خودرا به د، اورا نزد امير آوردن. من بياوريددنزرا  اين نامرد گفت.امير کلکانی خبرشد، دستگير شد

  :گفته زندانی گشتاند

ش  چرا مردانه دربرابر، ازسوراخ ديوارسراين شخص حمله کردیهنامردان چرا  اوپدرلعنت بی وجدان خم گرد

  :پرسيدندکه  عروف می ماند کسی درمجلس نشسته بود گفت اين آدم به ھمان ضرب المثل م؟رو قرارنگرفتیه روب

  :جواب دادزورمی زنی  چرا

  :پرسيدند ،زورزدن ازشھامت من است 

  : گفت؟ چرا تنبان توچتل شده

  ازترس

، بايد يقين کرد که در عين انسان مستعارنويس مانندھمان شخصی است که بزدالنه از سوراخ ديوارفير می کند

  .زور زدن و عربده کشی خود را نيز چتل کرده است
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  :ندگفته  روزی کسی را نزد سلطان غزنه آورد

 :از ديوانگی می گويد  ياو اين آدم درھرمجلس از ھوشياری 

 .نام محمود وجود ندارده ديگرسلطانی باست سلطان محمود مرده 

  :سلطان گفت

 ھا ديگر اين نوع قضاوت باشدن وشوکت دربارمراأ تا ببيند ش،سپاه من زندگی می کند ببريد ئی کهجارا  اين خربه 

  : يکی از عساکرپرسيد.د گارد بردنۀکرد يعنی درقشل ی که عساکرزندگی میئدرجارا  مرد .نکند

  :به او گفتندرا  جريان ،دنچرا دربين سپاه می گردانرا  اين آدم 

 مرد به حماقت خود .مرده باشد نمی بينی که سپاه زنده است يا ميرد ورمحمود باگ : عسکرشجاع وآگاه به او گفت

  : و گفتاعتراف کرد

  .ی را نمی زدمئ می دانستم ھرگز چنين حرفھاه من اگراز عظمت اين سپا

 که سپاه مجيد ھا رفته ھواداران مجيد که اگرمجيدھا ش نمی دانندکه دشمنان کودن درک کرده بود استاد خالق داد

يت می کند درغيرآن ھروقت ه باشند ھمين حرفھا برای شان کفا اگراينھا کمی وجدان داشتند،است ھنوز زنده ا

 درخانه اگرکس است يک .شکل ادبيات خودشان با آنھابرخورد قلمی کننده خالق داد ودوستان خالق دادمی توانند ب

 حرف بس است

 


