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  ...، باشد نگفته سخن تامرد
و چون دهن گشائی و ندانی چه بايد گفتن، بهتر آن بودی تا دم فرو بندی و دهان نگشائی و عيب و هنری گر داشته باشی 

و چون مشت باز کنی و درهمی نيابی )) . مشت پوشيده هزار دينار : (( شيده همی داری ، چه بزرگان همی گفتندی ، پو
ترا . و دهان باز کنی و سخنی ، چه بهتر که  لب فرو بندی و لهو و لعب نه پراگنی و ماهيت بد خويش آشکار می نسازی

.ر همی بودی تا فکر رياستکیآغوش پهلوانکی و بوطل شرابکی و موترکی و چوشککی بهت  
، شار خربوزه  بودی و ملک گويا بی صاحب که نه در داشتی و نه دروازه و )شهر(   خلق اهللا همی دانندی که گويا شار

در آن نه از بانگ مسلمانی خبری بودی و نه هم از قانون انسانی و هر بی سر وپائی از هر گوشه و بيشه ئی آمدی و به 
آخر هر که را چهار روز نوبتی بودی ، آمدندی و رفتندی و ديگران همی آيندی و ناچار همی . ی نان و نوائی رسيد

روزگاری بودی که چند بدکاره و بيکاره .روندی و اين سلسله تا جهان بودی ، ادامه همی داشتی و استثنائی می نشناختی 
يدندی و به اصطالح عوام اسپ را سر چپه وبيمار و چند رسوای سر بازار با چپه گرمکی ار حضيض به اوج همی رس

:زين همی کردندی و بگفته شاعر   
  

 اين چه شوريست که در دور قمر می بينم
 همه آفاق  پر  از  فتنه  و  شر می بينم
 اسپ تازی شده مجروح به زير پاالن
 طوق زيرين همه در گردن خر می بينم

  
دی و نه هم از تاکنشان و بد کنشان سيه روی نه خواهر شناختی و نه در آن روزگار که نه از تاک نشان مانوچنان بودی  

 ، چنان در فرق همديگر کوفتندی که تو گوئی امروز را فردای در پی  سيههم مادر و در خوش خدمتی به ارباب رو
ربادی بودی بستن بودی و کشتن بودی و زدن بودی و ظلم و تجاوز و تعدی بودی و بگير بودی و ببند و ب. نخواهد بودی

و کشتار خاليق مانند آب نوشيدن چنان ....و ويرانی و خون بودی وخيانت و باروت بودی و جنايت و آتش بودی و دود و
عربده جويان عربده کشيدی و پاکوبی کردندی و انفالق شانرا بی . ساده و بسيط و بی بازخواست  بودی که نگو ونپرس 

و در چنان اوضاع ....  همی شمردی و کردندی آنچه نبايد ميکردندی و برگشت همی خواندی و ملک را ميراث پدر
واحوالی و در چنان روزگاران تيره و تاری که هر روزی هزاران هزار فرزندان پاکباز وصد ها شاعر و نويسنده 

کنجه گاهای ممتازو بی شمار سروران و سربداران سر درکف و قافله ساالران بی بديل  اين مرز و بوم در دخمه ها و ش
در چنان .....بی حساب رژيم کودتا بند از بند جدا همی گرديدندی و آخ هم می نگفتندی و لب از لب می نگشودندی و

روزگاری پهلوان پنبه گکی بودی که فکر همی کردی شاعرکی و نويسنده گکی و سياست بازکی و چند چيزک ديگری 
وگاهی از اين اتحاديه و گاهی هم از آن سر همی کشيدی و غرق همی بودی و در سايه فيل خود را بزرگ همی ديدی  

در می خواری و عياشی و خوشگذارانی همی بودی وبر سم ستوران مهاجم بوسه همی زدی و هر روز که همی گذشتی 
.....قلمی در اينجا و آنجا همی شکستی و شعرکی در مدح فالن ابن فالن همی سرودی و  

 ديگری گشتی و برگشت ناپذير ها برگشت پذير شدندی و آنان که در اوج بودندی بر   بعد ها چرخ دوران بر مدار
حضيض سقوط همی کردندی و چون غريقی دست به هر خس و خاری همی انداختی تا مگر از مرگ حتمی نجات همی 

ه هر قيمتی و صحبت از زنده ماندن بودی ب.روزگار همچنان در گردش همی بودی و نامردان روزگار در کرنش . يافتی
.به هر ذلتی و هردنائتی   

قصه کوتا که پهلوان پنبه مورد نظر ما که عمری در تالش شهرت و قدرت بودی و گاهی به پای يک نامرد و گاهی هم 
به پای نامرد ديگری همی شدی تا شهرتکی حاصل همی کردی و به نان و نوائی همی رسيدی ، چنان سرخورده و نا 

گردش ايام قرعه فال خود به نام پهلوانکی همی زدی و به آغوش وی پناه همی بردی تا مگر چند اميد همی شدی که در 
گاهی شاعرک شدی و گاهی نويسنده گک و زمانی کارشناسک و زمانی هم .صباحی به عمر نکبت بار بيفزودی 
 شهرت طلبی ، توگوئی اين سياست گرک را شوق عجيبی بودی با).سياست گر (داکترک و بگفتهء از دنيا بيخبری ، 

شعر گونه های مبتذل و نوشته گک های بی سروپا هرگز وی را .خمير وی را از اذل با شهرت طلبی سرشته بودندی 
سبب شهرت نگرديدی و درپای هر خس و خاری  خميدن و هر دست خون آلودی را بوسيدن و به هر در و دروازه ای 

اما .گره از کار بسته ای وی نگشودی و هرگز به شهرت می نرسيدی دويدن و در مقابل هر کس و ناکسی خم شدن ، 
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گاهی .شهرت طلبی و خود بزرگ بينی چنان در تار وپود وی تنيده بودی که وی را تا مغز استخوان رسيده همی بودی 
 نفر خيال رياستگی نمودی و خود را خيله خند نمودی و زمانی هم حزبکی به فرمايش پهلوانکی می بساختی و چهار

بيکار و بی روزگار و سردار گريختگی گکی را دورهم جمع کردی و روزها به ولگردی و شبها به باده گساری و خود 
فروشی در بزم پهلوان عشوه و افاده همی فروختی تا مگر با بدست آوردن دل پهلوان ، به مقام ومنزلتی همی رسيدی و 

. نشاندیشهرتکی کمائی همی کردی و عطش شهرت طلبی فر همی  
پهلوانک چون بيسواد بودی ، به خط و .  روزها و سالها بدين گونه گذشتی اما چرخ دوران وی را بکام می نگشتی 

کتابت رغبتی می نداشتی ، نا چار بايد  راه و روش ديگر سنجيدی تا پهلوانک را خوش آمدی و سبب فرحت وی فراهم 
پهلوان پنبه ما نيک ميدانستی که استاد پهلوانش را انس وافری .رنجيدیهمی گرديدی تا هم لعل بدست آيدی و هم يار می ن

.....بودی با شراب و کباب و رقص و رباب و  
  و چنان بودی که شب  و روز  در خدمت پهلوانک قرار همی گرفتی و بزم های شبانه وی با عشوه فروشی ها و عربده 

از آغوش پهلوان بر همی خواستی و  گه به خاوران و سرائی ها رنگين همی نمودی و سحرگاهان مست و مدهوش 
کاهدان سر همی زدی و گاهی هم به خراسان و بيابان ، گهی خانمکی بی خيال و بی حالی را عشوه فروختی و گهی هم 

تا دهان باز همی کردی ،گند و . جوانکی لشمکی بی خبر از دنيا را افاده و کرشمه و فکر کردی که ناف دنيا بودی 
تعفن تفرقه اندازی و شمال و .ت بيرون همی ريختی و ماهيت زشت و پليد و اصليت خويش آشکار همی ساختی کثاف

را که قلم در ) 1)(اويستاغوربندی(جنوب پردازی از الفاظ وی چنان باالبودی که روی دخترک بی بندوباری چون 
.انگشتانش گريه همی کندی ، سفيد همی کردی   

ستی که از شهر ديگری آمده بودی ، به خدمت سقراط حکيم همی رسيدی و بعد از عرض ادب   آورده اند که روزی دو
.... تذکار همی دادی که فالن شخص از جناب شما توصيف همی کردی و از شما با احترام و اکرام ياد همی نمودی و

آن دوست از .  گرديدیگويند سقراط باشنيدن سخنان وی به گريه همی شدی و قطرات اشک از چشمانش سرازير همی
وی سبب گريه همی پرسيدی و سقراط در جواب همی گفتی که می ندانم چه خطائی از من سرهمی زدی  تا مورد 

. توصيف شخص جاهلی قرار همی گرفتمی   
ی   ما هم خيلی ها خوشنوديم که پهلوان پنبه زمانی که دهان همی گشايد همه الفاظ ناشايست را که در کميته های سازمان

فراه گرفته همی بودی ، نثار ..... و حزبی و کميته های جوانان و اتحايه گک های نويسندگان و شاعران و دلقکان و
رادمردان  همی نمودی  ونيز با دقت همی نگريم که پهلوان پنبه با چگونه افرادی در کجا ها صميمی همی بودی و 

ه پهلوان پنبه مست و مدهوش از آغوش پهلوانک خون آلود بر دوستان وی را چه افرادی تشکيل همی دادندی و زمانی ک
همی خيزدی و دهن کثيف همی کشايدی ، به چه شخصيت هائی توهين روا همی داردی و در وصف کدام افرادی گلو 

 ما را نشايد از پهلوان پنبه گک ها توقع بيش از اين بودی و منتظر عمل صالح ازآنانی که عمری  در. پاره همی کردی 
چه باک . کج راهه رفتندی و در رگ رگ وجود شان زهر تفرقه ، تعصب ، تبعيض و تفوق طلبی  جريان  همی داشتی 

که نامردان به مردان دشنام دهندی و چون دهان گشايندی ، ماهيت پليد خويش بيشتر آشکار نمايندی ، تا آنانيکه هنوز هم 
که شب ها مشغول باده گساری ) 2(ی ادب و بد زبان و بی وطنیدر خواب خرگوش بودی و از اصليت پهلوان پنبه ای ب

و عشوه نمائی در آغوش پهلوان و روز ها در تفرقه اندازی و لجن پراکنی مشغول همی بودی ، شناخت بهتری حاصل 
.همی  نمودی   

ر و پهلوان پنبه  گر که روزگار همين گونه گذشتی و چرخ نابکار همچنان مردان به زير خاک کردی و نامردان روی کا
به شهرتکی رسيدی و چوکی گکی گرفتی و فخر همی فروختی و زمين را محنت دار قدوم خون آلودهء خويش همی 

ساختی و رئيسکی و مديرکی يا وزيرکی و يا هم چند چيزکی ديگر همی گرديدی ، از امکان بعيد نبودی چون دوران 
 ، اما محال بودی وی را آدميت و آدم شدن و آدم شدن هم چه دوران نامردان بودی و چرخ بکام دزدان و راهگيران

.مشکل  
 

....مشکل چه شدن آدم  
 
 

بخشم گفت پسرش با پدری  
پدر  جان  نشوی  آدم تو که  
شکست حرف ازين فرزند دل  

سفر کرد دگر روز بيخبر  
ها تلخی از پس و رفت سالها  
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شکر چو بکامش گشت زندگی  
يافت واالئی شوکت عاقبت  

دگر چيز چند و شد صدراعظم  
جالل و عز بآن مغرور گشت  
پدر احضار به فرمود امر  

دراز راه واز آمد پدرش  
پسر بشناخت و شد بصدارت  

وکبر خودخواهی غايت از پسر  
نظر  افگند  او پای سرا بر  
مرا تو شناختی پير ای گفت  
پدر  ياد از ميروی  کی گفت  
نشوم آدم من که بودی گفته  
بنگر  همجا  و  حشمت  حاليا  
تکان داد سرش و خنديد پير  
در ز رفت برون و حرف اين گفت  
نشوی صدراعظم نگفتم من  
)3(پدر جان  نشوی  آدم  گفتم  

 
 نورالحق ( جز نيست ديگری کسی ، )اعتمادی عبداهللا ( محترم هموطن نوشته به نظر )غوربندی اويستا ( ):1(  

).نسيمی  
 ( سرزمينش نام گرفتن از داندو نمی خويش وطن اسم زمان اين تا نظر مورد ءپنبه پهلوان که سببی از وطن بی : )2( 

.دارد عار ) باشد سرزمين آن به متعلق اگر  
 ذکر تاسف با شاعر اسم . است رسيده بنشر ) افغان دل درد ( پربار مجله در معنی پر و مغز پر شعر اين : )3( 

.است نگرديده  
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