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  خالق داد پغمانی

  ٢٠١٢ جون ٢٣

  

   آدم الفوک خرابۀخان
  

 نه ی ما ی ادبيات محصل بودم و يا به اصطالح مردم خود را رنگ می نموديم، در بين ھمصنفی ھاځوقتی در پوھن

کابل ھم از نقاط مختلف آن محصالنی با شھر ز واليات مختلف محصل وجود داشت، بلکه از ھمين تنھا ا

 به اساس ساختمان نمی دانم روی چه علتی شايد ھم . ندخصوصيت ھای فردی و اخالقی خاص خود شان وجود داشت

يشه گوشۀ تنھائی را نسبت به ، چنان بار آمده بودم که ھمبود" بد فوکس" ظاھری ام که به گفتۀ بچه ھای کابل سخت

در نتيجه ھرگاه از طرف ساير ھمصنفی ھا با من سالم و عليک صورت نمی . ھم صحبتی با برخی ھا ترجيح بدھم 

  .، به ندرت اتفاق می افتاد که خودم پيشقدم شده به سراغ آنھا برومگرفت

ای الفيدن نداشتم، در مقابل الف و اين خصوصيت يک تأثير ديگری نيز بر من گذاشته بود که چون خود چيزی بر

گزاف ھم سخت حساس بودم، احياناً اگر کسی می خواست جلو من الفی بزند، بايد اين را ھم به گردن می گرفت که 

  . ساخته، الفش را افشاء نمايم" دو"شايد من در ھمانجا بدون مالحظه او را 

 از قريه ھای جنوب غرب يکی صنفی ھای ما که در وز ھا يک تن ازباھمين عادت خرابی که من داشتم، يکی از ر

کابل زنگی می نمود و از بس الف می زد، عده ای از بچه ھای شوخ کابل تا وی را می ديدند، به شوخی و مزاح 

 محصل ھمه ۶ يا ۵می گفتند، از باد تير شده که حاال طوفان آغاز می يابد و از اين طريق حرفھا، در حالی که 

و به در فشانی يکی از بچه ھا گوش می داديم، خود را در وسط صحبت آن جوان انداخته، در حالی که ايستاده بوديم 

  :می خواست خود را جدی نشان دھد، گفت

  "چيزی ديدم که اگر خودم نمی ديدم، ھرگز آن را باور نمی کردمامروز "

 ھا است مگر به علت طرز جورهبی ھمصنفی ھا با آن که می دانستند، او الف می زند و در دروغ گوئی يکی از 

ادای کلمات و جديتی که در لحن او می ديدند، خوستار توضيح بيشتر شده، تقريباً ھمه بدون آن که با زبان از وی 

  :بخواھند که ماجرا چه بوده، با ايما و اشاره از وی خواستند، تا داستان را بگويد

ناختی که از وی داشتم، تحت تأثير بيانش قرار گرفته، با تمام از شما چه پنھان، من ھم مانند ديگران، باوجودی ش

  . عالقه منتظر ماندم تا وی از آن چيز خارق العاده و غير قابل باور، ياد نمايد
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ه و يک آدم خبره به طرف ھمۀ ما نظر می وی که توجه ھمه را به طرف خود ديد در حالی که به شکل ھنرمندان

  :انداخت گفت

گفت " اشمھ"را ديدم که با يک نفر به بلندی قد " ن" کوته سنگی گاه پوھنتون می آمدم در ايستادامروز وقتی طرف«

و گو داشت تا من به آنجا برسم و دست وی را گرفته از صحنه دور نمايم، ھنوز يکی دو قدم مانده بود که طرف 

با يک " ن"تمام نشده بود که  دو ، ھنوز نیبيادر صدقه، خدا روز نيکی بته و بدی. را يک دشنام رکيک داد" ن"

ايتو ضربه که اگه پرسان کنی چه . ، حريفه از زمين بلند کده ، تخته به پشت در ميدان انداختش زدمشت که به شيقي

  » بگه پارسالوقت مرده، مردم

ھای کری به زور با بوت" ن" سانتی متر بود و از ١٩۵حد اقل " اشمھ"اين قصه وقتی اھميت می يابد که بدانيم قد 

  .  سانتی متر می رسيد۵٠بلند به يک متر و 

ملی نشان دھند، من رويم را به طرف وی گردانيده از العبه اينجا رسيد، قبل از آن که ديگران عکس " ا"وقتی قصۀ 

  :وی با تأکيد پرسيدم

  "د؟قصه ک بريت هتو خودت شاھد صحنه بودی و يا کسی ديگ"

  :او که منظورم را نمی دانست، گفت

  »خودم شاھد بودم و به چشم خود ديدم«

  :من باز ھم با ھمان لحن پرسيدم

  "به راستی به چشم خودت ديدی؟"

  :اينبار وی با ناراحتی جواب داده، به من گفت

  "به چشم خودم ديدم: خالق بادار می خائی قسم تاقانک ما کنی، چند بار گفتم"

نيز " ا" که يک اندکی جلو بيايد و ھم چنين از خودمودمنخواھش " اشمھ"وقتی آخرين تأکيد را نيز نمود من از 

اين را ھم . برساند، ديگر تمام حرفھايش را قبول می کنم" اشمھ"صرف دستش را به رویتا خواستم که تالش کند 

 ،از تو کوتاھتر است" ن"در حالی که بلند تر ھستی، " ن"تذکر دادم، فراموش نمی کنيم که تو يک و سر و گردن از 

وقتی صحبت ھا . برساند" ه" چگونه توانست دستش را به روی" ن"نمی تواند برسد، " اشمھ"ی دست تو به رویوقت

 از "کروميل"به بزرگی " پرزه"به اينجا رسيد و تمام دوستان حاضر به خنده افتادند و ھر يکی به نوبۀ خود با يک 

  :وی استقبال نمودند من با ھمان لحن آرام گفتم

  "کوشش کدم که ترا دو نسازم مگر نشد که نشد و خودت خواستی. وک خرابخانه آدم الف"

" ا"و از شخص به کاروان شھدای ملت ما پيوسته" ن" سال می گذرد، در حالی که ۴٠حال که از آن ماجرا حدود 

ه، ھيچ خبری ندارم ھمين قدر می دانم که مزدوران روس در زمان حاکميت شان، کدام الف وی را جدی تلقی نمود

 را در پولدارشدنھم راه " ھاشم"تا که جای داشت لت و کوبش نموده چند ماھی ھم در زندان انداخته بودندش و 

مناقع استعمار ھزينه کرده و باز ھم تأمين و حفظ  و از سر و جان خود و فاميلش جھت تأمين خدمت به استعماريافته

 نفر چنان دروغ ھا و ۶ و يا ۵د جرأت می دادند تا جلو آن روز ھا به خوکه کسانی ، خالف خواھد کرد، می بينم 

امروز خوشبختانه و يا ھم بدبختانه دروغگوئی و الفزنی آن قدر معمولی و عادی گرديده که  صه نمايند، الفھائی را ق

برداری چنان دروغ می بافند و الف کشت می مراتی کرزی، جلو دور بين ھای فلماز خورد تا بزرگ ادارۀ مستع

بايد سالھا شاکردی آنھا را کند، اگر باور نداريد لطف نموده اين جملۀ سردستۀ غالمان امريکائی " ا"د که بيچارهکنن

  : يعنی کرزی را بخوانيد، تا متوجه شويد که حرف در کجاست٢١رقيب ببرک کارمل در قرن 
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  : وی در جلسۀ مشترک سران وطن فروشان دراول سرطان چنين گفتبه نقل از بی بی سی

ايد، تا حاال بودم ــ به دالئلی ــ اما بعد از اين   شما مصلحتگرا گفتهۀمرا ھم: "او خطاب به حاضران در جلسه گفت«

  ."آورم داخلی می) امور(اصالحاتی را در . حرف تغيير کرده است

را که وی را چه کنم که شرايط فرق کرده و ديگر آن امکان وجود ندارد تا به پيروی از گذشته، يکی از حريفانی 

راست می بخواھم که اگر " ا"نموده و در آينده ھم خواھد کرد، تجسم بخشيده از وی نيز به مانند" خام پلک"وادار به 

  . دستش را به روی وی برساند، زدن پيش کشگويد فقط

 .... دت وقماش شورای نظار، از قماش حزب وححريفانی از قماش اشغالگران، از قماش مافيای مواد مخدر، از 

  . سرانجام از قماش ضعف شخصيتی خودش

آن ضعف شخصيتيی که از وی چنان مرغ تخمی ساخته است که تاکسی از کنارش بگذرد، او خودش پشت بدھد، 

 .بدون آن که کسی از وی بخواھد


