
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

 
  سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ جون ٠١
  

  چندمطلب پيچيده دريک طومارگره خورده
  

  

 ۀخارتبدون اس م ودست به کاری نمی زن نی نداردآقر  استادم حضرت صبغت هللا مجددی که بنيادۀبدون استخار ديگر

ادب که ادب دوستان  و طنز و يک واقعيت عينی بوده که دريک محفل شعر  زيرۀ  نوشت.ی نمی رومئجا خود استاد

دريک آزمايش  اشعارشاعربی وزن وقافيه را، به ھم رسانيده بودند حضورا در آن نوگر وشعرای سنت پرست و

آب  را يخ ھای قلم شاعر و انگشتان شعرشناسی بازنمودند راباگره ھای سبک شعری شاعربی وزن وقافيه  و قراردادند

سرقبرکه اين ھم   آخوندۀکه به گفت ندھد طنزنويسان قرار  قلم شعرشناسان خصوصاً ۀدرقبرغرا خدا ھيچ انسان  کردند

  .بغل گيری قبراست از سخت تر نی نداردآبنيادقر

 من با يک تعداد گرچه سالھا يران زمين برگذارگرديددرتورنتومحفل شعروطنزازطرف ادب دوستان وشعرای نامدارا

   .بودم اين بارچھره ھای نودرمحفل شعروطنزھم ديده می شد طنزآشنا و دگان محفل شعرنازگردان

 و يا نه نام من آشنا بودند با اين چھره ھای نوکه نبودم ولی  دراين محفل من مھمان ناخواسته بودم وباچھره ھای نوآشنا

و افغانيت که با تأسف در  افغاندشمن توسط يک جاسوس شاعرنمای  نمی شناختند يا  من رامی شناختندبه چھره شايد

بی  به نام شاعربی وزن و طنزکی نوشته بودند و عليه من تحريک شده بودندکاندائی به شمار می رود، - ورق افغان

  .بين قلم قرارداده بودنده رذبه طورنمونه اشعارمراتحت  و ترازو

يکی از صدراعظم ھای به جاسوسی گذاشته وسبب قتل ی پا ليسه شبانه خوانده و ٩که تاصنف  ت جاسوس بيسوادتائپس

 افغانستان مقام جاسوسی رادرسفارت افغانستان مقيم پاکستان به ۀوزارت خارج منبر  ناخوانده بر،افغانستان شدهگذشتۀ 

تره کی شعری ھم محمد نور ن به نام ولی نعمت خوددست آورده ودرآن زماه  بستانصفت کاتب حسابی سفارت افغان
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 خود دوستان ايرانی که مثل اين آقا تعداد يک نموده و قلمداد شاعر را خود شعرای نامدار با قيچی زدن اشعار سروده و

در محافل خويش دعوت می  ،شياھلوسی پگاه گاھی اين جاسوس موزه پاک رابه خاطرچا می کنند قلمداد شاعر را

  .نمايند

 کسی نشسته بود ستاده ويکه داخل سالون شدم کسی ا دوستان ايرانی رفتم وقتی زمانی درمحفل شعروطنز دير از من بعد

 و به آغوش کشيدند يک مرا وھر خندشادی به لب نمايان کردندديدن من لب از می شناختند دوستانی که ازسالھای قبل مرا

  باديدن من دوچشم شان چھارچشم شده بود عروطنزحضوريافته بودنددگان محفل شنديگرکه تازه درصف گردان يک تعداد

من درآن لحظه يک  گرفت درصف اول مجلس برد دست مرا  دوستی آمد. نشسته بودمه ایمن درگوش محفل آغازگرديد

شعرمھارت داشت درتماس شده ومعلومات  و  که بايکی ازشعرای ايرانی که درطنزافغان خوب بودم جاسوس ۀشنوند

نمونه  بنويسد تحريک کرده که دروقت تفريح طنزی به نام شاعربی وزن وبی ترازو را  درقسمت من داده واوناقص

ش فريب دوستی  خودۀآن شاعرعزيزکه شناخت ازمن نداشت به گفت درمحفل قرائت کند و بياورد طنز ازشعرمن را در

  !ش درازبادعمر. قلم کشيده بودۀناديده موزرا خورده آب   را

  محفل گفت شماۀدن گردان.کردم  دست باال،بلند شدمآن از سردنشسته بودم خون که برچوکيیمن  ه طنزخوانده شدک وقتی

ال برده ؤازنگاه شعروادب زيرس من را ال ندارم خواھش دارم اين طنزانتقادی که خوانده شدؤمن گفتم س الی داريدؤس

 است که به يک شعری من در طنزنام  ن وبيترازوبی وز مال من بوده وشاعر شعری که درطنز خوانده شد و بود

  . استتخلص شناخته شده تبديل شده

 من ھمين لحظه شعری می نويسم که دوراز دارند ادب دوستانی که دراين محفل حضور دگان محفل ون گردانۀبه اجاز

امواج ترسيده می که از  دوست طنزنوييس ماقرارداردۀبه گفت ساحل خشک ادب وشعر در امواج دريای وزن وترازو

من به خاطرروشن ساختن طنزگنگ . تازه کند به نام شاعر را حلقوم خشک خود و ساحل لب به آب زند در خواھد

که قلم من درامواج  شعری ھمين لحظه دربرابردوستان می نويسم که دوستان طنزوشعرفھم قضاوت کنند دوست ما

مثل ساحل لب به آب زنده  به گفته دوست طنزنويس ما دخواھ شعروطنزبايک سبک تازه جان بازی کرده است يامی

  .تاحلقوم شعروطنزتازه کنم

  شماۀن عصرخودقرارگرفت وحتی تاامروزازسرکل آن به گفتياسرزنش سنت گرا مورد دوستان ھمان طوريکه نيما

  . دست بردارنيستندوی) کچل(دوستان ايرانی ازسر

ی راھم سلی قلم زده ام شايدمن ھم ئماينمی کنم شعرنرا راء گذشته من که سنت شکنی کرده ام نه تنھا پيروی سنت شع

يس مثل امروزبه آدرس سنت  ھای شعرشناس طنزنيسان بی مزه نوبروم کودن دنيا نيمااز که مانند اين از بعد و سالھا

بک به بعضی ازطنزنويسان وشعراءسبک مراس يا و ال ببرندۀس زير سبک مرا و شکنی من چيزک ھای طنزی بنويسند

  .جنگ بين حقيقت وباطل درطول تاريخ بوده قابل تشويش نيست خصوص خوانند

 ال ببرندؤکه سبک به خصوص من راکه به خاطرخوشی دل خودم نوشته کرده ام کودن ھای شعروطنززيرس قبل ازاين

 من بزدالنه  کرسی قضاوت دعوت می کنم ورنه جای انصاف نيست کهرب داريد طوال يد عزيزانی که درطنزوشعر شما

به  جای انصاف نيست که شما ادعای شعرفھمی وطنزنويسی داريد  که رفته ام دفاع نکنم ویراھ سکوت کنم از

  .خاطرخوشی دوست تان که مرابه چماق قلم بيخودبسته سکوت کنيد

ک قضاوت سردی می خواستم که محفل رابه يستاده بودم باخونيسالون راسکوت فراگرفته بودمن بودم که درجای خودا

  . قلم ازپاکشيده ايدۀکه آب ناديده موز به دوست خودبگويند يا و بکشانم يابه قناعت من بی پردازند
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طنزی  اشعاری به گفته خوتان به خاطرتسکين دل تان ويا ناراحت نباشيد شما گفتند کردند فل چھارنفردست باالحدرم

طنزانتقادی  شما يريم وھم می پرسيم چه انگيزه سبب شده تاطنزاين آقاراکه درمحفل قرائت کرده ازاو می گ وما بنويسد

  قراردھد بی مورد درخم وپيچ انتقاد محفل را و درقسمت شاعربی وزن وبی ترازوبنويسد

وقضاوت درقسمت شعرمن ن ازخواند سرودم وقرائت کردم وھم به دسترس آن چھارنفرقراردادم بعد ارمن اين شعرزير

يکی ، ھجونموده بود با  باطنزچه کهسرزنش  را دوست ايرانی ماکه شاعربی وزن وبيترازو ومروردوباره به طنز

ھم  را به سر استيژ برگشت گفت آقای ھستی سنت شکنی کرده شعری نوشته که به سبک گذشتگان بوده ونيما ازآنھا

بکی است به خصوص که  س!یئازشعرای گذشته می کند نه ازشعرای نيمافراموش نکرده پس شعرھای ھستی نه پيروی 

  به آقای ھستی تبريک می گويم را شعرسنتی راباشعرنوآشتی داده واين سبک 

من به  ت من داشت سالون راترک کرده بودأشناختی که ازجربا يسان طنزنو وقضاوت شعراء  قبل از جاسوس شاعرنما

چون نام  اختن به روی خودانسان می افتدتف به باال اند و کفايت می کند  جاسوس شاعرنماۀبزدالن اين فکرشدم که فرار

خواستم بيشتراورامعرفی کنم تنھابه دوستان ايرانی گفتم محرک اين دوست ن افغان درسراين جاسوس شاعرنمامی باشد

قلم به االشه گرفته درسايت گفتمان تازه انديشان افغانستان  ھموطن من است که دست و ايرانی مايک جاسوس شاعرنما

که نه   وطن فروشان وکودنان قلم دورآن سايت انترنتی جمع شده اندۀھم و  ھمت آقای الم نشرانترنتی داردکه درالمان به

 و سری به سايت گفتمان بزنيد شناخت جاسوس شاعرنما به خاطرکودن بودن و  نه به افغانان لطفاً ه اند وبه خودماند آبرو

  ت سوادبی بھره نمانيدکه شماھم ازنعم دست به االشه رابخوانيد نوشته ھای آقا

  )پستۀ بی مغزکه دھان بازکند( 

  آن کارديگرنکند رسوا  جزخود

  سياه رو قرار گرفت،درقسمت شعرزيرقضاوت صورت گرفت محک دانش وقضاوت و که درمحفل قرائت شد شعری

  سياه روترساخت را

  سقف بشکافتم وطرح نوريختم کنون

   نترس ازکوه وکمرکنونعقاب باش    وقت نوگرايی وزيباسازی ھنرکنون 

  شاھين شعروادب به کف کھرکنون       اره بدرکن زسر کنونختشبيه واست

  بگذارراه کھن طرح نونمااثرکنون        درقافيه وقانون شعرزد شرر کنون

  وشيددرنوازش گوش بيخطرکنون     گعروض وآھنگ گرفت درنظرکنون

   ادب آن ھنر کنوننيست قابل قبول      عنصری ومستوره و حافظ  ديروز

  پروازنماوبه خوددھيدبال وپرکنون       چون سنگ مبادساکن ومکدرکنون

  آفتاب قلم روشن ومحوشبنم ترکنون     شبنم به آفتاب زدوساخت سحرکنون

  سياه سنگ مرده شکن بيحذرکنون      ھستی نترس ازسخن کوروکر کنون

  شاعربی وزن وبی ترازو

کلمات ننه کبير، نعره تکبير، سياه  ده بی مفھوم جلوه نکندنی کلمات باال درنزدخوانومعن خاطری که خسته نشويده  ب

سنگ وھستی را دريک شوخی وطنزکه درطومارواقعيت پيچيده وگره خورده که ھرخواب برده راتکان می دھدبشرطی 

که صبغت هللا مجددی  که آن راخواب برده باشداگرخودرابه خواب زده باشدزلزله ھم اورابيدارکرده نمی تواندمثلی

  جھان به اندازه دھن چاه می بيند   را بعدازحرفھای بيمزه خودرابخواب می زندازچاه لودگی 

ه سياه سنگ مرده ،سنگ لحدقبراست دردوازه لحدقبرمرده گذاشته می شودکه حيوانات درنده مرده راکشيده نتواندمنطق

 فروشان قبردرآنجاکارفروش سنگ مانندمجاھدين  قبالً سنگ تراشان وسنگنام دارد درکابل سياه سنگ ای
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ھم اميرحبيب هللا کلکانی بعد ازاعدام با ياران وھمسنگران شان درسياه  و پنجشيردرزمان اميرعبدالرحمن خان می کردند

متی می فروشندوکسانی که سياه سنگ مرده می فروشندآن ياين تفاوت که مجاھدين پنجشيرسنگ ق با تنھا سنگ دفن شدند

ه سنگ مرده ارزش پولی چندانی نداردمانندسنگھای قيمتی که مجاھدين پنجشيرومجاھدين دگجلک ولسوالی سربی سيا

  .ارزش نيست با می فروشند

نوشته ھای ھستی پُرازطنزتعصب است  گويند  حاال که حرف سرسياه سنگ مرده زديم اگرسرھستی تماس نگيرم می

م بعد ازگفتن ننه کبيرسرتخلص ھستی ھم تماس می گيرم که نگويندسياه به خدامی کنم دل به دريای شوخی می زن سپرد

  سنگ مرده رامفصل تشريح کردودرقسمت ھستی چيزی نگفت

عظم ، ھستی وغيره نام ا درشعربيدل تکراردرتکرارھستی زيادآمده وايرانی ھای عزيزکه تعصب ندارندنام زن رااکرم ،

دحقوق زن ومردمساوی است من ھم به خاطراحترام به زن تخلص ھستی ھای مردانه را سرزنان می گذارندتانشان بدھن

يد چرادرنوشته وشعرھستی تخلص می کنم چون ئنگو و است به من خورده نگيريد شعاربيدل الھام گرفته ام اميد از را

چون  دبه احترام زن گذاشته ام می گوين  آخوند خصيه مسی ھستم اگرمی گويم که ھستی را تخلص برخودۀمن از ريش

 توسروکاربه طنزداری انتخاب تخلص ھستی ھم يک طنزاست من می گويم شما ملت چرانمی دانيد که سرتاپای آخوند

 شما  کشيد را حضرت مجددی تنبان روحانيتۀکه استخار ھمان طوری نداريد باور  آن مس است اگرۀطال باشد خصي

ن وقت می دانيد که واقعاً خصيه ھای آن طالنيست مسی يدآئينه نمااگرخصيه ھای مجددی رامعا ازموقع استفاده کنيد

يدکه تخلص ھستی يک طنزاست نه به خاطراحترام به حقوق زن به خاطرشوخی ھستی مانده ئاست وآن وقت نمی گو

  .شده

ن   کبيريعنی چه ازگپ گپ می خيزدمجاھدين کرام که به گفتۀدگان تشويش کنندکه نننخوان  کبيرآمده شايدۀ باال ننۀدرنوشت

به   انتخابات به راه انداخته اندۀتي کمۀبه گفت  تکبيرعادت کرده اند ودراين روزھامحفلی راکه دوکانديد پيشتازۀنعر

با پول انتخاب وموظف  کردندتابه خاطرفريب مردم وثابت  دين را تاجر خاطرفريب مردم دل صاف افغانستان چند

  ب کارانۀ شان گفته شودکردن مسلمان بودن شان نعره تکبيردربين حرفھای فري

 ستگاه سياه سنگ رسيديکه به ا وقتی که به سياه سنگ برود درسرويس سوارشد مردی ازاطراف به شھرکابل آمده بود

 ۀنعر را  کبيرۀنن نده ابيرفريبکاران وتاجران دين عادت کردک تۀمردم چون به نعر! ين شوئپا کرد ننه کبير صدا

 که دربين یزن.  تکبيرشروع کردندۀ کبيربه نعرۀشنيدن نن بعد از اکسی کافرنگويدکه آنھار  ازترس اينهتکبيرفکرکرد

  مردگفت اوزن يخن مراپاره نساز؟ين می شد يخن شوھرراگرفت گفت تومسخره ھستی يااين مردمئ تکبيرازموترپاۀنعر

مسخره می را ردم اين رھبران مجاھدين است که به خاطرتجارت دينی ومذھبی ھرروزم، نه من مسخره ھستم نه تو

  .کنند

  

 

 


