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   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١١ می ٠٥

  

  !!و غم امنيت جھان" اوباما"بيچاره 
  

 مجله ھای سکسی ھنگامی که نه تنھا از تلويزيون، سينما، انترنت وآن دور يعنی در خيلی گويند در زمانه ھای 

که در آنجا مرد و زن لچ لچ گشت و گذار کرده، چشم خود چه که چشم ھمه چيز " جزيرۀ لچ ھا"خبری نبود بلکه نام 

را آب بدھند به فکر کسی نرسيده بود تا چه رسد به گوش کسی، در يکی از شھر ھای کشورمان مردی می زيست 

زن بود، " ھالک" بودن به جان آمده بود و به گفته مردم کابل که تمام عمر در تجرد به سر برده و ديگر از عزب

  :پيش خود فکر کرد

  !بندۀ خدا"

 و شکست بااليت بيفتد، در تمام اين مدت جان کندی که مگر پولی ٦٠ تير شد و قريب است که سايه ٥٠سنت از 

 که پول جمع نتوانستی، روز نۀ آبه عالو. مگر نشد که نشد.  زن بگيریمجمع نمائی و از آن طريق بتوانی سرانجا

 سال رسيدن به زن که جای خود را دارد حتا نتوانستی برای ٦٠مگر در تمام اين . به روز زير قرض گور شدی

بايد فکری . يک بار ھم شده، بدن برھنۀ يک زن را ببينی که باالخره چه قسم است و با ما جنس آدم چه تفاوت دارد

  "بکنی که حد اقل نديده نميری

 می کرد، مگر ھرچه فکر می کرد،  اين افکار شب ھا و روز ھا را مشغول بود راه ھای مختلف را پيش بينیبا

بعد از شبھا بيدار خوابی و مکاشفه ھای گوناگون آخر به اين فکر افتاد . لش قد نمی داد که چگونه اين گره بکشايدعق

وقتی فکرش به اين . نۀ آب عروسخانۀ حمام پنھان نمايدکه می تواند مخفيانه داخل حمام زنانه شده و خود را در خزي

جا رسيد، ضمن آن که سراپای وجودش را شوق ديدن بدن ھای برھنه آنھم شسته و رفته به لرزه و ھيجان آورد، به 

از من نخواست خالف حمايت از بندگان خاص، اين فکر افتاد که اگر وجودم در آنجا کشف شد، و ستار العيوب 

  :نزد خود فکر کرد. وشی کند و رازم فاش شد، باز چه می شودپرده پعزب 
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به يقين ھمان اولين زنی که متوجه حضورم در حمام شود به عالوۀ آن که خود به جانم می افتد و با تاس حمام بر " 

والۀ فرقم می کوبد با به راه انداختن سروصدا ديگران را نيز به کمک طلبيده، ھرکس ھرچه در دستش بيايد آنرا ح

  .قبول دارم:  بعد از لحظه ای فکر گفت؛سروصورتم خواھند نمود

حمامی نيز که نمی خواھد پای شھرت . به دوام لت و کوب، زنھا مرا از حمام بيرون نموده به دست حمامی می دھد

از ھم بعد و احترام خودش به ميان کشيده شود تا جان دارم او ھم مرا با اعوان و انصارش مشت و مال خواھد داد؛ ب

  .قبول دارم: از لحظه ای فکر گفت

حمامی نيز بعد از آن که سياه و کبودم ساخت با ھمان وضعيت مرا از حمام بيرون نموده، با داد و فرياد قضيه را به 

مردم ھم که ماشاء هللا گذشته از غيرت مردانگی، ھرکدام فکر می . مردم محل گقته و مرا به دست آنھا می سپارد

با آن چشم چرانی به مالکيت شخصی آنھا دست تطاول دراز نموده ام تا جان دارم آنھا نيز مرا خواھند زد؛ کنند که 

  .قبول دارم: بعد از لمحه ای فکر باز ھم گفت

به ھمين ترتيب فکر پير مرد عزب و عذاب کشيده، جوالن نمود تا نزد قومندان پوليس و شکنجه ھای قرون وسطائی 

پادشاه و قبولی . قاضی و حکم اعدامش، باز ھم عاشق ديدار زن گفت قبول دارم. قبول دارموی، مگر بازھم گفت 

  "حکم و رسيدن نزاد جالد و سر را فدای يک شکم سير چشمچرانی نمودن، گفت قبول دارم

 آن مرد بعد از رسيدن بدان تصميم و پذيرش تمام عواقب آن، چنان احساس آرامش و وجدی در خود احساس نمود تو

ھرچه بود بعد از چند روز ترصد و نگھبانی به .  قرار گرفته بودان برھنهگوئی از ھمان لحظه در بين دنيائی از زن

غرض بھترين وقت ورود  و بيشترين فيض را بردن، يکی از روز ھا، صبح زود دزدانه و با مھارت خاصی که از 

  .ود را در ھمان جائی که می خواست، پنھان نمايدسن و سالش بعيد به نظر می رسيد، توانست داخل حمام شده و خ

سرانجام چشم يکی از زنھا به وجود نا مبارکش افتاد، ديدن که ساعتھا در ھمانجا ماند، چشم چرانيد و لذت برد تا اين 

  .ھمان بود و عملی شدن پيش بينی ھای مرد بينوا ھمان

تيل داغ و ھر آنچه می شد در فرھنگ شکنجۀ  با سوزن و جوالدوز سوراخ سوراخ شدن، ،لت و کوب، موی کنک

قبول : در تمام مراحل پيرمرد عزب، بدون آن که آه و يا ناله ای سردھد فقط می گفت. آن ديار يافت بروی تطبيق شد

  .کرده بودم

نجه و لت و کوب و زندانھای دھشتناک نوبت رسيد به قاضی، قاضی که خود نيز در آن عمل کوقتی بعد از آنھمه ش

در اخير  قبول دارم؛ باز ھم گفتقبول دارم؛ اعدام، مرد : اينقدر شالق، مرد می گفت : متضرر شده بود حکم داد

  :قاضی حکم داد

رويش را سياه می آن که  نموده، ضمن مگر برای عبرت ديگران قبل از ھمه مجازاتھا، وی را بر خر چپه سوار

وقتی صحبت قاضی به اين جا رسيد، به يک باره مرد . نمايند به دور شھر نيز گشتانده شود تا عبرت ديگران گردد

از سر تای پای را و چون قاضی جويای احوال شد، تمام قصه . سر و صدا راه انداخت که اين را قبول نکرده بودم

  .نشد که نشدمگر سواری نجات يابد، باز گفت تا مگر از خر 

  .حال برگرديم به علت نوشتن اين داستان

آنھائی که مانند من فراموش کار نيستند و حافظه ای شان قد می دھد تا چند سال قبل را نيز به خاطر بياورند، حتماً 

منھدم ساختن دم و بر عراق تاخت و با وجود " بوش بن بوش"که بدين سو  ٢٠٠٣مارچ از به ياد می آورند که 

 ھزار انسان بيگناه عراقی اعم از زن و مرد و طفل، نابودی ١٠٠دستگاه صدام، نابودی دولت عراق، کشتن بيش از 

تمام زير ساخت ھای اقتصادی آن کشور، يتيم و بی سرپرست ساختن ميليونھا انسان ديگر و فجايع ننگين ابوغريب 
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کشتار جمعی ھای برای اثبات ادعايش کمترين نشانی از موجوديت سالح ، قادر نشد و آوره ساختن ميليونھا عراقی

در آنجا بيابد، از آن جائی که طالب زر و زمين نيز به مانند عاشق پيکر زن حاضر است پيه ھمه چيز را به تن 

ردن  سوار شدن و گرد شھر گرداندن را به گهماليده و تمام مجازات ھای الزم من جمله با روی سياه بر خر چپ

: قبول دارم؛ در ھمه حالت يک نکته را نشخوار می نمايد: بگيرد، به عوض ترجيح بند پيرمرد بيچاره که می گفت

  ".جھان بدون صدام امن تر می باشد"

اين ترجيح بند از طرف آن آدم بی آزرم نه تنھا در تمام سالھای حاکميت وی تکرار می شد، بلکه اکنون نيز در مقابل 

ی که می خواست، کتاب خاطراتش را معرفی دارد، و از طرف آنھا برفجايع عراق بعد از اشغال آن خبرنگاران وقت

به قار قار خود " دنيا بودن صدام امن تر می باشد"با ھمان " زاغ سرمايه"به وسيلۀ امريکا روشنی انداخته می شد 

  .ادامه می داد

سان که به بن الدن موسوم گرديد و کشتار وحشيانۀ امريکا بر محل زيست يک ان" تيم مرگ"مگر به دنبال حمله 

 دقيقه جنگ ٤٥حتا بعد از  گذشته از آن که سالحی را صاحب نبود،که ؛  بيمار یساکنان آنجا اعم از زنھا و پير مرد

حقوق خوانده، " اوبامای"م که اين بار ي؛ وقتی باز ھم می شنونداشتنيز توان بلند شدن از بستر بيماری خويش را 

 نقش کاوبای سرمايه در قفای خود خطی از خون و آتش به ياد گار می گذارد و باز ھم به مانند سلف خود، قار در

از شما چه پنھان بدين فکر افتادم که حتماً قضيه غير از آن چيزيست " جھان بدون بن الدن امن تر شد"قار می کند 

  . که من تا حال فکر می کردم

و من يلدنگ فقط به آنھا بد و بيراه می است ھان م شان امن ساختن جه راستی ھم و غيعنی آن که اين بيچاره ھا ب

که  به نظرم بخورد تا به آن بندگان صالح خدا یھمين بود که ابتداء سر در جيب تفکر فرو بردم، شايد راھ. گويم

کمکی نموده ايد،  حفظ نم"شانخودخود"ھمان خدا وجود پربرکت شان را از تمام بليات ارضی و سماوی يعنی 

 حل ه چون فکرم زياد قد نداد، با تازه ساختن وضو و خواندن دو رکعت نماز حاجت، خواب نمودم تا مگر را.بتوانم

  . استوحیيک بر چھل و ششم حصۀ خواب اين مشکل در خواب بيابم؛ چون گفته اند که 

 بعد از حل يک معادله بسيار ساده، به که" اسحاق خان"وقتی از خواب برخاستم و به گفتۀ معلم صاحب رياضی ما 

، ساينس دانی خود را بيشتر به کار انداختم، اين راه "کله کلۀ ساينس است": طرف سر خود اشاره نموده می گفت

  .حل به فکرم رسيد

ه  پای لچ چ- البته جھان سرمايه–به خاط امن تر ساختن جھان می دانيم که تمام رؤسای جمھور اياالت متحدۀ امريکا 

که کامالً لچ و با چشمان پت می خوابند و ھيچ فکری ندارند مگر امنيت جھان را تضمين کردن؛ بناًء به اين فکر 

  .امن تر است و يا با موجوديت آن" اتازونی"افتادم که چطور است آنھا باری ھم بدين فکر بيفتند که آيا جھان بدون 

 به جای کله، کدوئی بر باالی تنه ام دارم، فکر می کنم ندھرچ ،ھستم" اسحاق خان"من که يکی از شاگردان خاص 

من ھمينقدر . با ماھيت فعلی خود دارد وجود امن بودن جھان خواب است و محال؛ تا شما چه فکر کنيد" اتازونی"تا 

ايد، که می دانم تا اتازونی و شرکای نازنين وی با ماھيت فعلی آنھا وجود دارند، دنيا با چنان سرعتی بن الدن می ز

  .چوچه کشی خسک به گردش نرسد


