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  بی قالِب قلم زورِ 

  طـــــنـِز خودپيدا

 "کابل جان"ما که بسا کسان آن را بحق  "کابل نازنين"مثال مردم کابلزمين يا ھمين در ا

و من به  !!!"زوِر زور را کس ندارد"يعنی که  !!!"زور قالب ندارد"ميگويند، آمده است که 
تجربه دريافته ام که زور قلم را ھم کس ندارد، 4اقل خودم زور قلمم را ندارم و وقتی قلم ياغی 

عنان ميتابد و من بيچاره که گويا بايد صاحب و مالک و اختياردار قلمم باشم، از عھدۀ  شد، دگر
چه کنيم که واقعاً زور بد چيز است و زور قلم قويتر از زور . اين کار برنمی آيم و عاجز ميمانم

و من ميگويم که زور قلم غاور تر از زور ھر نوع سHح . توپک استۀ تفنگ و سرنيزه و برچ
مراد از سHح متعارف ھمين سHح معمولی و عاديست که فقط . ف و غير متعارف استمتعار

اما سHح غير متعارف سHحی را گويند !!! ميکشد و با4تر از آن چيزی از دستش ساخته نيست
که تباه ميسازد، نه تنھا يکی دو سه نفر را بلکه ھزاران انسان و محيط و طبيعت و اجتماع و 

و نگوئيد که چرا از سHح متعارف و غير متعارف مثال نمی . اقتصادی او راشؤون اجتماعی و 
چون اگر قرار باشد که . است "و صد آسان یيک ن"آری؟؟؟ ميدانيد که جوابم چيست؟؟؟ جوابم 

  . ميکشد "افتاوه و لگن"جواب گوئيم، صد چرای ديگر سرميزند و گپ به  "چرا" يک به

چون امور خطير از ؛ !!!"از ريزه بH خيزه"ميگويم که  و من "از گپ گپ ميخيزه"ميگن که 
و قطره ھاست که !!! مجاری کوچک عبور کرده اند و از نسيمی دفتر ايام برھم خورده است

ببينيد خوانندۀ ارجمند که يک گپ چه طور خود برای خود دنباله جور ميکند و . دريا ميشود
  :يعنی که  !!!"گپ مفت است"د و ميدانيد چرا؟؟؟ برای اينکه زور قلم را کس ندار

  !!!گپ زدن مفت است و اگر گپ به پيسه ميبود، ھيچ کس گپ نميزد"

حد اکثر اين ميشد که پيسه داران گپ بزنند . ھيچ کس گپ نميزد و ھمه خاموِش خاموش ميبودند 
  !!!و بيچارگان که بدون آن ھم حال گپ زدن را ندارند، خاموشی مطلق بگزينند

بر زبان آمد و ميدانيد، که اين ترکيب مرا در آن سوی  "کابل جان"رکيب زيبای در سطر اول ت
 گذر" در "ميانجی کوچۀ"گزلک کرد به زمانی که ھر روز از . شست سال پرتاب و گزلک کرد
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که در اصطHح اھل گذر به  "خاننائبسا4ر سربلند"از کنار خانۀ  ؛تير ميشدم "مHغHم
 "جرنيل شرف الدين خان" و" نائبسا4ر سربلند خان"در مورد . شھرت داشت "نائبسا4ِر کور"

امير به کابل آمده و گليم  "نادر خان"که از جاجی بودند و بحيث سرکردگان سپاه حشری با 
 بنده و معنون به 2011توبراک 30حبيب هللا کلکانی را برچيدند، ضمن مضمون مؤرخ 

قرار بر اين شده بود که دربارۀ . ذکری رفته بوداندک ت »"اسرائيل قلب آسيا؟؟؟"افغانستان ــ «
بدين  )حا4ن ھمي(الی اين دو نفر نوشته ای مستقل و مفصل تقديم کنم، مگر مطمئن باشيد که ھمي

دختری  "نائبسا4ر سربلند خان". می آرم نکته ای چند "جانابلک"کار نميپردازم و فقط به ارتباط 
 "کابل جان"بدنيا آمده بود و نامش را  "مH غHم"ان گذر داشت بسيار زيبا، که در کابل و در ھم

در محافل  "کابل جان"وقتی . واقعاً که زنی بود شاذ و ھر نگاه ممتاز "کابل جان". مانده بودند
  .عروسی اھل گذر حاضر ميشد، ديده ھا بالتمام متوجه او ميبودند و ھمه حيران

بنويسم، چون  "آخود"يا  "آمدهخود"ميخواستم  نوشتم، گرچه در اصل "طنــز خودپيدا"در عنوان 
". ديوارھا موش دارند و موشھا گوش"خودش آمده بود، مگر شيطان را 4حول کردم، چون 

آخر من بيچاره غير از . نشود که کسی مرا بخاطر اين تسميه به کفر بگيرد و قلمم را بشکند
  ن بربايند، چه خاکی بسر کنم؟؟؟ھمين قلم شکستۀ کمبغل چيزی دگر ندارم و اگر آنرا ھم از م

در جائی از آثار استاد خليل هللا خليلی ــ که در نظم و نثر آيت دوران بود ــ خوانده بودم که از 
توسن قلم خود حکايت ميکرد و شايد ھم شکايت ميکرد، که عنانش از اختيار او ميجھيده و ھنوز 

نميگويم که قلم خليل هللا . نوشته استفکری در مخيلۀ استاد تبلور نميکرده که قلم آن را مي
معروفی با قلم سحرآسای استاد سخن خليل هللا خليلی، ميتواند ھمعنان گردد؛ که شمع درويش کجا 
و چشمۀ آفتاب کجا؛ بحر طوفانزا کجا و سراب آب ناپيدا کجا؟؟؟ اين را فقط بر سبيل آمد گپ 

ه زور قلمم را ندارم؛ چون ھر آنچه او نوشتم؛ بر سبيل آمد گپ و بر سبيل اينکه اقرار کنم ک
اراده فرمايد ھمان را از پرده برون می اندازد و من بيچاره فقط تماشاچی محض استم و تِری 

  ".طرفش َسيل ميکنم"تِری ميبينم و باصطHح زيبای کابلی 

کجای اين نوشتۀ چرت و پرت و باصطHح قشنگ کابلی  خوانندۀ ارجمند حتماً خواھد پرسيد که
 "طنز"ميگويم که ھمينکه نوشتۀ بی سر و پائی را برايش  ميماند؟؟؟" طنز" به "چتی و پتی"

  !!! است؛ باقی خدا داند "طنز"ميخوانم، خود 

  :تا طنز آينده که

  !!!داشته باشد" نمک"و اندکی  باشد "طنز" اميدوارم واقعاً  

 !!!ھم داشته باشد" مرچ"و نگوئيد که  
  


