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  کله پز برخيست، جايش سگ نشست؛

  ....ج س ن  و   و س ن ج و 

  ثور ھفت و ھشت زھرخند به

و نھيبزنان را تعبيه کنم، که يکبار قلم جنونزده  "طنز"کمافی السابق کلمۀ عربی در عنوان ميخواستم 

ھردو  "زھرخند و نيشخند"کلمات . ؛ که ترکيبی ست سراسر دریتافتعوض پررا در "زھرخند"لغت 

را برگزيدم، که به  "زھرخند"من مگر  را بگيرند؛ "طنز"به موضوع ميخوانند و ميتوانند دل با; جای 

تلفظ کنند، به خنده ای گفته شود که بمانند  "زارخند"که عوام کابلی  "زھرخند". مطلب نزديکتر است

است، لبھا پس ميرود و دندانھا نمايان ميگردد، اما در باطن و در  "خنده"است؛ در ظاھر تلخ  "زھر"

  .تاريخ متأخر ُملک خود ميکنم بدرقۀ را "زھرخند"؛ اين مينشيندواقع زھری ست که بر لبان 

 "ثور"ما سال ، ماه دوم ندعربی، نامگذاری گرديده اِی فلکوج برُ به چنان که ماھھای افغانستان مطابق 

 چه کلمۀ   خوشنمای ريانی؛ وند، که کلمه ای ست سُ ھم گوي "نيسان"در ادب دری ماه ثور را . نام دارد

را  "گاو"معنای لغتاً  "ثور"کلمۀ عربی  اما . ؛ ;اقل برای اين بندۀ گنھگار"نيسان" و طنين آرای است

قلبه کردن زمين به کار بندند؛  و نرگاو را در ملک ما جھت. ار "نرگاو"يا  "نر گاوِ "ميدھد؛ آن ھم 

نمايش بدھند، در حد مبالغه در زبان ما وقتی زور کسی را . ی که داردو بی قالب بخاطر زور عظيم

 "وگ"و وقتی داکتر نجيب را لقب . اردزور د "گاو"است؛ يعنی که به اندازۀ ) گاوزور("گوزور"گويند 

 "گاوزوری"گپ ديگر در ميان نبود، غير از  يچساختند، ھ شزمعزّ  )نجيب گاو("ونجيب گ"داده و به 

  !!!!گاوسرشت زورانِ گاو به حزب شانتساب نجيب و
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مانده باشند،  "چنگيز"مث`ً کسی که نامش را بنابر اين مقوله . اثر ميگذارد "مسّما"بر  "اسم"گويند که 

 رینامگذا ــ که در فرھنگرا بدھند  "آدم"و اگر به کسی نام . بار نخواھد آمد "ر و رحيمغفوّ "ھرگز 

از ھمين . زنداز او سر نمي "آدميت و آدمگری"کارھای خ`ف ست ــ ھم ھسابقه کمبسيار زبان دری 

ش آگنده ان، که حتی بر طبيعت زمين ھم اثر کرده و با رعد و برق و باد و بار"ثور"سياق است ماه 

عجين گشته است؛  "يھاگوزور"وقتی ھفتم و ھشتم ثور را از نظر ميگذرانم، حقا که با . ميدارد

   .رسيدهکه در ماھھای ديگر سال کمتر به نظر ی ئگوزوريھاگوزوريھای تاريخی، و 

لقه ام را سوار شده و در فاصله  بايسيکل. تا ھمينجای نوشته رسيده بودم که شوق ھواخوری به سر زد

قعۀ خوش آب و ھوا و با افق در آن ب. ه استپارکی گرديدم که گوئی پته جايم گشتای دوردست رھسپار 

که در را يخھائی  سازم؛ ايم را اَوخھدم و خواستم يلحظاتی از آفتاب جھانتاب لذت بربزرگ و منقشش، 

ب ھنوز يخھای بدن خوب آ. روی ھم انباشته شده بود کشاله دارسرد و )ِ لعنتی(نالتیطول يک زمستان 

جبھات . اب را گرفت و باد سرد وزيدن گرفتابری ضخيم دم روی آفت. سمان رفتود، که ناف آنشده ب

 ه سماِل تان«لحظه ای نگذشته بود، که نم نم باران شد و  زينھار داد که ابر سياه پشت سر ھم آمدند و 

و من  ؛»!!!ينشد ت خواتت و پِ شِ  اگرنی، برسانينو امان به امن  هزودتر خود ھرچیو  کده باشين

در دل . ر پناھگاھی رساندم، باران فير کرد و از پشتش خنکھمين که خود را در زير چت. ھمان کردم

از و . گشته است ن مزاج شھرۀ آفاقگفتم که لعنت به کار بد شيطان، و لعنت بر ماه اپريل که در تلوّ 

  :جور کرده اند که یھمين سبب المانھا مثل

April, April, er macht, was er will.  

ھرچه دلش بخواھد، ھمان کند؛ و من ميگويم که لعنت به  ل خود است، کهدِ ه يعنی ماه اپريل چنان سر ب

   !!! نصيب مردم ما ساخته استکه اين ھمه سياھروزی را ، !!!بادماه ثور ھم 

  اما اين گپھا را با عنوان مقاله چه نسبت؟؟؟

من درويش جھت تمثيل روزگار زار و نزار ملک و ملت ما درين چند دھه ای که کم است به نيم قرن 

  :نادی گفتمُ  ؛مکرد "استمداد"قلم   جستم و باصط`ح اھل ادب و لفظِ از فارمول عوام مدد برسد، 

د، ھمان مثل يح مينمايشرتبھترين فارمولی که رويدادھای نيم قرنۀ سياسی ما را به شکل تجسيمی  

  : معروف کابلی ست، که

  !!!"کله پز برخيست، جايش سگ نشست"

 ،کله پزی کرد و در آخرچھل سال کله پزی بود که . ميخوانداين مثل در تاريخ متأخر ما چه خوب و 

  :انی که غو؛ درست مانند آن بابازنشناختکله را از پاچه 

  »!!!!!!ود و انار شيرين ندانستبُ سالھا در باغ بِ «
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خود داد، که رزادۀ گذشتاند و بعد مفت و کلذی نوبت را به اودُ  کله پزیخود را به عمر عزيِز ناعزيز 

از و يگانه  رزادگان جاناجانیه و اودُ و ھمين که اين کله پزان دوگان. بود "کله پز" ھماو قضافلکی 

سگھای  .نشستبر انکله پز بر مسندو  ستجَ و سگ پشت سگ  باريدن گرفت صحنه دررفتند، ماجراھا

و نی مترکپاپی گرفته تا ؛ از سرخ گرفته تا سبز و سياه؛ از رنگ و رنگارنگ آمدند و رفتند گرن

 و  مو بی دُ ... سگ ھر سوار و نجيری و و ز و و خپگير و پاچه گيريدُ و دَ و تيگر رگی رجی و گَ گُ 

  ....و موی دراز و ششموی و   گوشبريدهو مدار دُ 

خلق  تا ورکش کش ميکند، خود را  ددانِ وقتاً فوقتاً  دارد،ميدر دست  ھار ھمه رامِ که  "اعظم سگبانِ "و 

  ختم.   کنندب جيفل جيفلھمی ند و رّ بدرا خدای 

  

 

 


