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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سيدموسی عثمان ھستی
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 تفنگ چرھی است قلم طنزمانند
 ببخش استاد مرا با آن بزرگی

  گال گرگیـھدف نبودمراازچن

  بدبختی  طنزوبُود اين عادت  

  کنز  ی وخوانند،که طنزبنويس

خصوص استاد در ه  با يک عالم شوق و عالقه خواندم تا اگربتوانم از سبک برا دوم استادخالق داد پغمانی ۀنوشت

 .پيکرتراشی طنز استفاده کنم

مغزمتفکر را آن که  مريضی گريبان   آصف جان پغمانی که قبل ازاينۀوقتيکه  چشمم به نام استاد می افتد چھر

 سيبی در دستمال با خود می آورد  چند آلو و.گاه گاھی سری به زندان می زد ازه ازالمان آمده بود ت وضربه بزند

  . با تبسم خاصی که داشت خدا حافظی می کرد؟ می گفت فالن روز می آيم چيزی کارنداريد.ساعتی می نشست يک

در زندگانی از سيستم و انتقادھايش آن مرد بزرگوار که با تأسف کمتر کسی او را درک نمود، زيرا برخی از کارھا 

بود که برای درک آن می بايست سالھا نزد استاد زانو زد و شاگردی کرد تا به رمز آن روزمره آن قدر عميق 

برخورد پی برد، برخوردی که در ظاھر طنز جلو می نمود اما در باطن شديدترين انتقاد از سيستم بود، حال وقتی 

عميقی می يابم که باوجود تمام عمق، چنان مواج است که دردريای ا می خوانم خود را راستادخالق داد نوشته ھای 

  .امواج متالطم درونی و عمق بنيادين آن ناديده انگاشته شودبايد با حتياط به آن پرداخت تانکند 
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 ماوز درپھلوی  امر"پائيز"خاطر نبودن ه باز آن ياد روزی انداخت که آن يادآوری ه  استاد خالق داد مرا بۀنوشت

  . سخت تمام شدرايمب

فی ازواليت بغالن نامه فرستاده بودم پائيزکه عادت داشت ھيچ نامه را بی جواب نماند در ي روزی من به پائيزحن

 يک نوع . فشاراقتصادی را می پذيرفت، گرانی می کردوی اقتصادی ۀکه پول قيمت تکت پوستی ھم برشان حالی

که تکت مخابراتی  که ھم درآن خط نوشته می شد وھم پاکتی بود  فروخته می شدپاکت خط توسط وزارت مخابرات

خالف  اين بار . پائيز حنيفی ازآن برای خط نويسی استفاده می نمود.ناميده می شد" ايروگرام" فکر ميکنم نمی خورد

ديگری درپاکت ھمه را  ،دانه بوديادم نيست که چنده  ب. من به شوخی از ھمان پاکت ھا خريدم. را ندادمجوابمعمول 

 ه بودم و  در حاليکه تعجب کرد. ديدم که بازھم جواب مرا نگفت.به آدرس پوستی پائيزحنيفی ارسال کردم و گذاشتم 

ين ا از  کهاين حرفھا پُر بودازالی نوشته ه  که الب، اتحاد بغالن نوشتمۀ طنزی درروزنام، نداشتموی از یچنين توقع

تا ارسال کند که ھم خط به دوست خود بنويسد وھم چند پاکت خط به دوست خود   شناسيداحمق تر کسی را میبيشتر

که پائيزحنفی  خاطریه ب  خلص طنز ھمين بود اين بار.ارسال نمايد ش دوباره جواب خط اورا نوشته و دوستمگر

شاد شھال به روانرا  جريان .)کتنگ(اخبارقيچی زدم طنزی خودرااز ۀنوشته دست من نرسيده  توبۀنگويد که نام

 شھال که نوشته وخط می خواند . به راديوکابل ارسال کردمهالنی نوشتم وطنز قيچی زده را در بين آن نامه  گذاشتيج

ر ز می رود واو را ھرقديز پائنخوانی شده به ديدن استاد طتدست آوردن خط وظنزاسه  با بویدسته چاقوی شوخی 

  .ازبين جيب نمی کشدقلم زبان شق خودرا  که تحرک می کند

ش بود می گويد بگذارکه درآتش خود کباب کالم پائيز که تکيه .ش می کند بگويد چرا ناراحت استخره مجبوراال ب

 بی مزه را می ۀفی که کلمي پائيزحن. من می دانم از کدام شوخی بی مزه موسی ناراحت شدی، شھال می گويد.شوم

ده را ن  وعادت او اين است که اول از اينجا وآنجا شروع می کند خوان طرزنوشته موسی: می گويدکرده خنده ،شنود

 را بانرمی وچربی قلم مالش می دھد ودرعين ویخاطر خوشی جانب مقابل پشت و پھلوی ه مصروف می سازد ب

در خط خود اين نوع حرکت از اوسر زده بگذاربيايد در اين قسمت به  مالش يک چندک نازمانند نوک خار می گيرد

  الھای من جواب بگويدؤس

شھالی روان شاد جريان را به من نوشت با وجوديکه از کابل تا بغالن در آن زمان از تنگی شکاری وکوتل شبر سه 

 من سوار يک تانک شدم که آن را بادی زده بودند تانک تيل مانند .خ نشده بوداروز راه بود قلب ھندوکش سور

ف آن می نشستی آدم مانند سيماب خود گرفته نمی توانست به يک عالم ی موتر قرارداشت که ھرطردقبردردرون با

  .جانکنی به کابل رسيدم عذرپائيزکردم

 "آزادافغانستان-افغانستان آزاد" وزين پورتال روح مطلب اين است که نوشته دوم استاد خالق دادپغمانی را در 

که خودرا يکسروگردن باال تر از  یئسايت ھا قلمی  قلنج ھای ژخواندم ديدم که استاد خالق داد با چرب ومسا

 در ادتنان بامھارت قلم طنزی خودگرفته که کمتر ظنز نويسان به اين سبک نوشته اند اسچديگرسايت ھا فکرمی کنند 

 آھسته آھسته فشارداده " آزادافغانستان-افغانستان آزاد" وزين پورتالظاھرنوک ناخون خارمانند قلم خودرا به جان 

   .نموده استسه با سايت ھای تجاری وخودفروخته ييقت يک مقا درحقمگر

   .وبھاری باد وروان پائيزحنيفی ھم شادزسرسبش دم خالق دادخان پغمانی دراز قلمعمراستا

  . نرم داده بودنوکک خاری ھم فروبرده بودژمسا که پشت وپھلوی قلم مرا  خودبا وجودیۀستاد خالق داد درنوشتا

يس ھرقدرکوشش کندکه طرف مقابل قلم آزرده نشود درحاليکه نيت بھتر می دانيد که طنزنواز من دعزيزشما استا 

طنز نويس موج پرتالتم مرا  نويسنده طنزمحب آميز باشد چون عادت به مرگ طنز است که جانب مقابل فکرمی کند
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 و دی استاد طنزنقسمت توانمدر نديده اشاره برحباب سرموج کرده سوگند به قلم می خورم که  يادآوری من 

   . قلمی مساژق مقولۀ شاگردخواندنم صادقانه بوده نه طب

 

  


