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   بی تکتِ و فرنگی در سينمایِ  جنگِ سکھـ 

  "افغان ـ جرمن ـ آنالين"

  ـــــــــنـزطـــــــ

، و معروفی صاحب بزرگوار سرم خنده نکنند و برايم »خالقداد پغمانی«اگر استاد مسلم طنز جناب، 

پس به اجازۀ پير و استاد؛ . اذن بدھند، دلم ميشود که اين دفعه يک دانه طنز نرم و نازک نوشته کنم

  !ھرچه بادا باد

" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" ود ما از بس از خواندن مضامين ثقيل و صعب الھضم پورتال خ

طوالنی شده است، در اين اواخر يگان " شبنامه نويس"خسته شده ام، و از بس داستان دنباله دار آن 

در سابق ھم وقتی بی مضمون ميشدم يا . ميروم" افغان جرمن"وقت برای سير و تماشا به وبسايت 

از چانس نيک که اين دفعه از ھر وقت . ول سری ميزدمدلم ميخواست خنده کنم، به ھمين پورتال قند

يعنی اعظم سيستانی و " فرنگی"و " سکھـ"ديگر صحنه را ديدنی تر يافتم، چون از وقتی که بين 

نعيم بارز جنگ مغلوبۀ تن به تن مشتعل گشته است، زود زود بدانجا گذر ميکنم؛ آخر نشنيده ايد که 

چرا مفت و کلذی به تماشا نروم و از اين صحنۀ ". ک مفتسنگ مفت و گنجش: "بزرگان گفته اند 

  تمثيل و سينمای بی تکت ديدن نکنم؟

ً به  ً به نفع او پروپاگند ميکند، يقينا ً فوقتا اينکه نعيم خان بارز طرفدار شاه شجاع کرزی است و وقتا

ضويت خود  عِ"پرغرور"و اينکه اعظم سيستانی به گذشتۀ . ھمه خوانندگان آن پورتال معلوم است
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ولی از . ھنوز ھم فخر ميفروشد، از ديده ھا پنھان نيست" خلق ـ پرچم"دولت " شورای انقالبی"در 

ً ديدنی و جالب شده است من به . وقتيکه بين نعيم خان و سيستانی خان جنگ درگرفته، صحنه واقعا

مشوره ميدھم که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندگان عزيز پورتال خود ما و شما، يعنی 

اگر اجازۀ استاد خالقداد . اين دفعه جھِت تماشای جنگ سکھـ و فرنگی سری به افغان جرمن ھم بزنند

  :پغمانی باشد، ميخواھم صحنۀ جنگ اين دو پھلوان خويدگی را تمثيل کنم

معلوم دار ميرويد در دوراھی پغمان و فرض کنيد که در کون جيب تان يک پيسه ھم پيدا نميشود، 

و از بخت بد شما که مرغان جنگی در اين پکر، مرغان گلنگی . صحنۀ مرغ جنگی را تماشا ميکنيد

نيستند، بلکه مرغان خسک اند که اگر صد بار بگريزند، بازھم به جنگ حاضر ميشوند؛ برخالف 

آخر .  و ديگر ھرگز جنگ نميکنندمرغھای گلنگی که وقتی يک دفعه شکست خوردند، بگيل ميشوند

  .مرغان خسک ھم يگان وقت خوب جنگ ميکنند

" افغان جرمن آنالين"و اگر حوصلۀ ديدن مرغ جنگی را نداشتيد، برويد و در صحنۀ تمثيل پورتال 

فرض کنيم که چنين فرصتی . که يگان وقت خدای پجات و مفت و رايگان ھم نمايش نشان ميدھد

باشد، عصاره و شيره و " پغمانی"ارد آن صحنۀ تمثل گشتيد؛ اگر اجازۀ استاد برای تان ميسر شد و و

  :شربت مشاجرۀ لفظی  سکھـ و فرنگی را در دو جمله بيان ميکنم

" اگر اين مکتب است و اين مال   حال طفالن خراب ميبينم! آقای بارز«ماحصل و نتيجۀ قطعی مقالۀ 

اين ھمه کرزی ستيزی شما، جلوه ای از انسان !  سيستانیآقای اعظم«از قلم سيستانی و مقالۀ جوابيۀ 

بگوئيم، تمام گفت " شفتالو"نی بلکه " شف شف"از قلم نعيم بارز، را بيرون کشيده و » ستيزی ست

  :و گوی و جنگ زبانی اين دو را ميتوان در دو جملۀ ذيل خالصه نمود

  :سيستانی به بارز

  »!از کوچۀ منطق ھم گذر نکرده باشيداصالً رد که شما منطق نداريد و امکان دا! آقای بارز« 

  : بارز در جواب به سيستانی

  »!ميدانی که تو از کوچۀ انسانيت گذر نکرده ای و شايد ھم اصالً انسان نباشی! آقای سيستانی« 

   

  

 


