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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
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 Satire طنز 

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۵ اگست ٣١
  

  "اول مير"تواضع استاد 
  "دنباله روان" و "ھاشميان"و ديده درائی 

  
، من بی "تيموری"يک قرن تجربه و دانش آقای  دودح و "معروفی"با مطالعۀ نوشته ھای ارزشمند استاد سخن آقای 

 که با تأسف با بيشرمی تمام رتبه ھای علمی داکتر و استاد "ھاشميان"خبر از دنيا ھم در جريان حاتم بخشی جديد آقای 

م که ً نخست می خواستم، آن را ناديده بگيرم، مگر بعدا بدين نتيجه رسيد. نام خود ساخته است، مطلع گرديدمرا پيشوند

از جانب افرادی چون من نوعی، باعث شده باشد که حتا استادانی در قد و " جفتک پرانی ھا"چه بسا ناديده گرفتن چنين 

افرادی را که ميان گذارند،  قامت آقای ملک الشعراء استاد اسير، بدون آن که معيار ھای گزينش شان را با ديگران در

دامن  گرد رسوائی ھاشميان را بر" استاد ادب دری"ايند، با اھدای مقام نم غلطی امالئی و انشائی می ١٧سطر  ١٣در 

  .، بر آن شدم تا به قضيه برخورد نموده، قضاوت را به خوانندگان چيز فھم و آزادۀ پورتال بگذارممی افزايند خويش

  :م قرار می دھدور بحث ھای اضافی، نخست شما را در جريان دو خاطره از سالھای  برای گريز از

  

  :خاطرۀ نخست

له اش را شامل آن، دوستی می خواست پسر خا  ، شايد ھم اندکی قبل از١٣۴٩اگر حافظه اشتباه نکرده باشد، در سال 

واضح است که . تدريس می شد، نمايد" پروين"زارت اطالعات و کلتور که آن زمان از طرف خانم کورسھای تايپستی و

أمول ھم واسطه الزم بود و کدام واسطه ای از مدير عمومی مأمورين وزارت مانند ھر کار ديگری، برای انجام اين م

  عات و کلتور بھتر و قدرت مند تر؟اطال

، منزل  و کلتور، به آن وزارتوزارت اطالعات سمت شرقی وازۀاز دربه ھمين اساس من با آن دوست و پسر خاله اش 

 زمان سيد آقا خان، يکی از دوستان خانوادگی ما بود، مدير عمومی مأمورين در آن. چھارم، مديرت مأمورين رفتيم

واضح است که با . وقتی علت رفتن ما را بدانجا توضيح نمودم با صميمت از ما خواست، تا چند لحظه منتظر بمانيم

  . اشاره و يا ھم بدون اشارۀ وی پيادۀ دفتر مقابل مھمانان مدير صاحب پيالۀ چای را گذاشت

" استاد تبريک"، "استاد تبريک"نرسيده بود، که فضای آرام دفتر تغيير خورده از ھر طرف صدای، ھنوز پياله به اتمام 

ھای استخدام و سوانح  عالوۀ مدير عمومی مأمورين، مدير ميز کار در آن قرار داشت و به١٠دفتر که بيش از . بلند شد

زرگ که نمی شد در ھمان اولين نگاه، به وقايع دم نيز با معاونان و دستياران شان در آنجا جمع بودند، اتاقی بود بس ب

يلی قوی، حالت  ذره بينی خ عينکدر نتيجه بعد از دقايقی چند، فردی الغر و استخوانی با.  حاصل کردرب اشرافد

  . قر و افتاده در مقابل ميز مدير مأمورين رسيده، سالم نمودنيمه ژوليده مگر مو
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از جايش برخاسته، به مانند ساير ھمکارانش وی جه آمدن وی شده بود، به احترام مدير مأمورين که از ھمان ابتداء متو

  :گفت

  "آقای اول مير، لقب استادی مبارک باشد"

شناسی را ی از تواضع و خودئمعروف بود، با صدای آرامی که دنيا" اول مير"مرد تازه وارد که تازه شناختمش ھمان 

  :ه گفتھمه تبريک به سخن آمد جام مقابل آنبا خود حمل می نمود، سران

  "يو لکۍ می ديره شويوازی څه وايم، اول ميره خو ھم ھغه اول مير يم، "

  

  :خاطرۀ دوم

 ميالدی بعد از سالھای اقامت و سرگردانی در پاکستان، وقتی سرانجام به المان رسيدم، حدود سه ھفته بعد ١٩٩١سال 

المان " اسن"، که آن زمان در شھر "موسوی"ن دوست بزرگوارم آقای از رسيدنم به المان با به دست آوردن شمارۀ تيلفو

در " مونشن"و " اسن"ھمان طوری که حدس می زدم، ھر چند فاصله بين . زندگانی می نمودند، با ايشان تماس گرفتم

  را حوالی ساعت ده صبح، مقابل درب"موسوی" کيلومتر می باشد، فردای تماس گيری و گرفتن آدرس، ٨٠٠حدود 

  . ً که در آن موقتا اقامت داشتيم، ديدمی"الگر"

بعد از مقداری احوالپرسی و صحبت با ھمسرم و کشيدن دست نوازش بر روی دو پسر بزرگم که تا آن زمان دنباله 

وی برويم، تا مجبور نباشيم الی يافتن خانه، مشقت زندگانی در   بایھايشان نيامده بود، صميمانه پيشنھاد نمود چند روز

من که از يک جانب دلم می خواست تا پيشنھادش را . و کله زدن با تيپ ھای مختلف را متحمل شويم و سر" الگر"

مربوط دانستم، نخست اجازه بپذيرم و از جانب ديگر بعد فاصله را نمی دانستم، تصميم گيری در آن مورد را به دو نکته 

  .نامۀ رسمی مقامات و در ثانی موافقت ھمسرم

 را جلب نمود، صحبت با م، ضمن آن که با چند دقيقه صحبت قناعت ھمسر و فرزندان"موسوی"م آقای دوست عزيز

مراجعه " سوسيال"و از آنجا به دفتر " الگر"را نيز مھم دانسته، دستم را گرفته، ھر دو نزد آمر " سوسيال"نمايندۀ 

ائی چنان شد که نمايندۀ سوسيال بعد از گرفتن ن را نمی دانم، نتيجۀ نھآنموديم، اين که در آنجا چه گذشت، جزئيات 

ابراز " اسن" را در سفر موقتم به شھرش و شمارۀ تيلفونش، با من ھم دست داده، و بدان وسيله موافقت"موسوی"آدرس 

  .داشت

من که بعد فاصله را نمی دانستم، وقتی . حرکت نموديم" اسن" نفر به طرف ۵ھمان روز بعد از صرف قره وانه، ھر 

افرت به ساعتھا کشيد، بدون آن که تذکری داده باشم، نزد خود انديشيدم که نبايد باعث چنان زحمتی می شدم، اما مس

  .پشيمانی سودی نداشت و کار از کار گذشته بود

 ھم با عدۀ زيادی از افغانھا در "موسوی"در آن زمان يکی از مراکز تجمع افغانھا به شمار می رفت و " ناس"شھر 

" اسن"نگذشته بود، که طبق معمول با چند تن از افغانھای مقيم " اسن"شھر ھنوز يکی دو روز از آمدن ما در . تماس

افرادی با تيپ ھای مختلف و مشغله ھای .  قرار داشت، آشنا شدم"موسوی"در پارکی که با فاصلۀ کمی عقب منزل آقای 

" ارغندی"بر مبنای محل تولدش که در نام داشت و " نجيب"ن ميان يکی از جوانھای کاکۀ کابل که در آ. فکری متفاوت

ضمن صحبت ھا، درست به خاطرم نمانده چه کسی . معروف بود، بيشتر با من ھم صحبت بود" نجيب ارغندی"بود، به 

در آغاز می خواست، تير خود " يبنج"می آورم که به خاطر سؤال نمود، ھمين قدر ." س" راجع به موتر" نجيب"از 

و تابی که اتفاق افتاده بود،   و او را مجبور ساختند تا جريان قضيه را با ھمان آبندرا بياورد، مگر ديگران نگذاشت

  .بازگو نمايد
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که به مانند تمام طيف ھمان تيپ افراد، می توانست مسأله را با جزئيات آن بيان دارد، چنين به صحبت آغاز " نجيب"

  :نمود

افغانی به ادارۀ ترافيک اينجا مراجعه می نمود، " اليسنس"چھار سال قبل، وقتی کسی با يک  - شما می دانيد که سه

ترافيک به اعتبار ھمان سند که می بايست مھر و امضای مترجم رسمی را بر خود می داشت، بدون کمترين مشکلی در 

ًن که فرد رانندگی را ياد نداشت و يا نه و اصوال سروپای موتر اي. درجه سه می داد" اليسنس" مارک، برايش ٣۵بدل 

  .سؤال نمايد" اليسنس"را می فھميد و يا خير، در ذھن ترافيک المان نمی گذشت تا از فرد متقاضی 

خود ." آقای س"و کون موتر را به درستی نمی شناخت، ھمين  يکی از افرادی که نه تنھا رانندگی را بلد نبود، بلکه سر

موتر ." س"پيچيد که آوازه وقتی در کوچه . به شمار می رفت" شمپانزه"ا بود که در درجۀ ذکاوت رقيب بزرگ م

آگاه به فکر بيچاره مردمی که باالی سرک تردد می نمايند، افتاده، دلم به حال من نيز از آن اطالع يافتم، ناخودخريده و 

  . شان سوخت

پارک "در ." س"زمان آقای " ھوشيارشاه"تم طرف پارک بيايم، ديدم در ھر صورت عصر ھمان روز وقتی می خواس

نمی دانم چه شد که يک باره به فکر . ه ھای آن را پاک می نمايدشستاده و شييقديمی ا" فولکس واگن"مقابل يک " پالتس

اگر ممکن باشد،  خريد موتر را به وی تبريک گفتم، پيشنھاد نمودم تا  که افتاده، ضمن آن" ھوشيارشاه"آزار دادن 

وی که چنين پيشنھادی را از خدا می خواست، بدون معطلی درب بانت پيشرو را باز . نظری به ماشين موترش بيندازم

   . نمود، تا من ماشين موترش را ببينم

رد، ھا، ماشينش در عقب قرار دا" فولکس واگن"کسی که حد اقل آشنائی با موتر را داشته باشد، می داند که در آن نوع 

 من با يشرو را بلند کرد و متوجه من شد،با موتر آشنائی نداشت، وقتی بانت پھم که در ھمان حد " ھوشيارشاه"مگر 

  :تعجبی که به نحوی تأثر را نيز در خود داشت، پرسيدم

  کرده باشد؟ ترت کجاست؟ نکند کسی آن را دزدی ماشين مو"! صاحب. س "

افتاده در حالی که تمام ھمسايه ھا به خصوص افغانھا را دشنام می " تيتک "هب، محض شنيدن اين حرفم "ھوشيار شاه"

اين بود "  خالص شودشگه ھيچ کس از پيشاوهللا و با "داد، سر و صدا به راه انداخت که تا دزد ماشين را نيافته است، 

  !تمام قصه

از نظر من چنين افرادی اگر : ون آن که بينديشم گفتمًمن که گفتم تازه به المان رسيده و در آن جمع کامال نا آشنا بودم، بد

  . باره به دولت مسترد بدارندشان را دو" اليسنس "وجدان داشته باشند با چنين ضريب ھوشی، می بايد

در بساط ندارم، با وجود مالحظه ای که از آقای ." آقای س"جمع که متوجه شدند من در ضريب ھوش چيزی بيشتر از 

  : با لحن تمسخر آميزی افزودند داشتند،"موسوی"

آشنائی با موتر، دست به چنان کاری معلم صاحب، عجيب گپی می زنی، اگر آنھا وجدان می داشتند چرا بدون داشتن "

  "مارک، بخواھند آن را مسترد دارند؟ ٣۵می زدند، که اينک بعد از صرف 

شکر کنم که دوستم را ندارم و بايد خدا ." آقای س"ز وقتی استدالل آنھا را شنيدم، خود متوجه شدم که من ھم دست کمی ا

  .ھمانجاست، ورنه خدا می دانست که جوانھای پرزه گوی کابل از من چه می ساختند

  !خوانندگان نھايت عزيز و گرامی

 استاد" که گيرندگان القاب "تيموری"را خواندم و از آرزومندی آقای " تيموری"و " معروفی"وقتی نوشته ھای آقايان 

 ذھنم متبادر گرديد، بايد خود بينديشند که آيا سزوار چنين لقبی ھستند و يا نه، آگاھی يافتم؛ اولين چيزی که در" ادب دری

شنائيی ندارند ورنه زود تر از ھمه بايد خود  بود که لقب گيران با آن کمترين آگونه" اول مير"شناسی شرافت و خود

  .نکند آنھا را با اعطای چنين القابی توھين می گفتند که" ھاشميان"پيشقدم شده، به 
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خود نه تنھا سواد که  بود، چه در حالی - "ھاشميان"- " جامع االشتباھات"دومين نکته ديده درائی و چشم سفيدی آقای 

درست نوشتن را بلد نيست و به جز الف و گزاف و خود را با بزرگان ھمکاسه معرفی داشتن، چيزی در چنته ندارد، به 

به ريش " استاد ادب دری"می خواھد با اعطای لقب " اليسنس"بر از سر و کون موتر و داشتن بی خ." س" آقای مانند

شی از دامن خبخش انفکاک ناپذيری از نگارش که برا تمام آنھائی بخندد، که تا اين دم سلطه و اشراف بر امالء و انشاء 

  .، می دانستندفراخ ادب و ادبيات است

لبی می ساخت و نه اين ديگری قساختگی و ت" اليسنس" از اول شرافتی وجود می داشت، نه آن يکی به راستی که اگر

  .به حاتم بخشی دست می يازيد

  "جرمن آنالين - افغان: "به چنين افرادی بايد دکان خريد شرافت را نشان داد، دکان فروش آن را می دانم

 


