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   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٩

  

  !درود بر تو ای بز قھرمان
  

" رمان استعمارقھ" و از فکر نموده ای که داد خالق سياستمدار شدهبا خواندن عنوان خوانندۀ عزيز، اگر خودت ھم 

بگيل مالعمر بپردازم در به ه است با عرض معذرت اشتباه نموده ای؛ زيرا اوالً وقت آن را ندارم که دياد آوری نمو

ثانی از مرگ وی به اندازه ای که من متأثر ھستم شايد کمتر کسی بدان حد غمگين باشد، به غم ديگران کار ندارم که 

سوگ می نشيند، خودم از آن بابت سخت متأثر ھستم که چرا وی يک چند چه کسی به کدام علت در مرگ وی به 

روز ديگر زنده نماند تا وی را نيز به مانند ساير افراد اعم از رھبری و اعضای عادی شورای نظار و اخوان، 

  .می ديديم، قالدۀ رقيت به گردن  پيشاپيش نيروھای اشغالگررکاب و دردر

 به وی درود می فرستم، بزيست که دين بزرگی بر بخشی از افراد کرۀ زمين به در ھر صورت بزی که من در اينجا

  :آنو اما قبل از. سرو گوشی آب می دھند و کيف می کنند، دارد" سرقومندان اعلی"خصوص آنھائی که در غياب

 جان - رفته ام نگوئيد که زبان فرنگی ياد نگ-"پيک نيک"به روز دوم عيد که ھوا در مونشن آفتابی بود و برای يک 

 تا ال اقل اگر برای من می داد، و من در خانه از دست دل تنگی می خواستم خود را از کلکين پائين پرتاب کنم

تفريحی نشود برای ديگران اسباب خنده شود که پيرمرد بی عقل خود را از کلين ھم کف زمين پائين انداخته ، انتظار 

  :گفتبه دادم رسيده " سرقومندان اعلی"مثل ھميشه دارد امبوالنس را زنگ بزنند، خوشبختانه 

  "پوش که ميله رفتنی ھستيمبخی رختايته ب"

نکشد، و ھرقدر ھم " الال گلش"به من که قاعدةً ھيچ گاھی مقابل حرفش، حرفی به ميان نمی آورم تا باز ھم گپ ما 

د زود خود را آماده ساختم، تا نکند سکوت دشوار باشد، آن را تحمل می نمايم، اين بار از ته دل سکوت نموده زو

  .عزمش تغيير بخورد و من مانم و خانه و غصۀ جھان را خوردن

وقتی به عنوان رانندۀ بی زبان داخل موترک گلف نازنين خود که از لحاظ شکل و شمايل کامالً به خودم شباھت دارد 

 کلچه سابون ٢٠ وقت آب خيزی دريای کابل، با  اطمينان گفته می توانم حتا اگر درايعنی آنچنان خاک آلود است که ب

مگس ھای سر " سرقومندان" سوار شديم با صدای ھميشگی خود که به گفته قندوزی شسته شود، پاک نخواھد شد،

   کجا می رويم؟بينی ام ھم آن را نمی شنوند، پرسيدم
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  :وی مانند ھميشه چپ چپ به طرفم نگاه کرده گفت

تره کی تا مالعمر را خدا به غضب خود گرفتار کنه که ما را ايطور سنگ پلخمان کجا داريم که بريم، اول از "

  "ساخت، دومش آم خدا ترا انصاف بته که با بحث سياسيت، ھيچ کس را برايما نماندی

من که منتظر ختم اين سخنرانی غراء و مالمت نامه بودم وقتی حرفش تمام شد باز ھم پرسيدم، باالخره نگفتی کجا 

  ميله درکجاست؟بريم و 

با ھمان نگاه ھميشگی که اگر قبل از عروسی به چشمم می خورد، از راکت گلبدين نمی گريختم و از آن نگاه خود 

  :را نجات می دادم، به طرفم نگريسته، آدرس باغچه يکی از دوستان را داده گفت

 می شين، کم اس، که اين دوستھای لی که ھر روز جمآخر ای دَ ! نیای دفه ديگه سياست مياست نک! او بابی ھادی" 

کنيم شما ھم می " گريل"مرا ھم می خواھی مثل خود سر سبيل بسازی؟ ما زنھا تصميم گرفتيم که امروز را در آنجا

  ."توانيد با ھمديگر خوش بگوئيد و يک کمی بخنديد

ان نشست و برخاست داشته بدون آن که بر روی خود بياورم که من دلم نمی خواھد با آن دو جوان ضد مردم افغانست

  .باشم، با سکوت کامل به طرف مقصد روان شديم

نمی دانم اين . دندا جمع ش دقيقه تمام فاميل ھا آنج١۵ الی ١٠لۀ ا قصه کوتاه وقتی ما به در باغچه رسيديم بين فص

" سرقومندانھا"ه چون المان بدانم و يا اين کدر  سال زندگانی ٢٠وقت شناسی را به حساب تکامل ما افغانھا بعد از 

در ھر صورت وقتی ھمه جمع شديم، بعد از چند دقيقه خود . خود وعده نموده بودند، آنطور وقت شناس عمل نمودند

دھا ر صاحبش برساند، زنھا جدا شدند و ما مۀبه خود مثلی که کسی مرغھا را کش کش کرده، مال ھريک را به خان

  .جدا

صيه در آنجا جمع شده بوديم، بعد  از آن که لحظاتی چند با سکوت دور ھم فکر می کنم چون تمام ما با عين تو

  :نشسته بوديم، يک تن از دوستان رو به طرف من نموده گفت

 به من از زمانی –" استاد اگر اجازه باشد، به خاطر خوشی عيد جوانھا ھرکدام يک فکاھی بگويند، تا ھمه بخنديم"

  -ا قبل از آن به زور کلمۀ کاکا را پيش روی نامم می آوردندر می زنم زيبرای پورتال قلمکه استاد می گويند 

ما در اينجا جمع شده ايم، جوان و پير ندارد، می خواھم . جوانھا اختيار خود را دارند"باز ھم مثل ھميشه گفتم من 

  .ھمه خوش باشند تا من ھم از خيرات سرشان خوشی نمايم

 ھم نمی شد با آن د، برخی ھا با مزه و برخی چنان بی مزه که با صد قتقتکبه دنبال دادن اجازه، فکاھی شروع ش

خنديد، در ھر صورت اگر فکاھی خنده نداشت، فرق نمی کرد ھمين که ھمه دور ھم جمع بوديم و در ته دل به 

  .لودگی ھمديگر می خنديديم، خودش کيف خود را داشت

 و وقتی رنگ مان جوانھائی که از بس عاشق رنگ سرخ بودندبعد از يکی دو دور فکاھی نوبت رسيد، به يکی از ھ

  :با خون مردم سرخ بسازند که ساختند، شروع کرد به تعريف اين فکاھی می خواستند افغانستان را نيافتند

 حتماً کرديکی از روز ھا مردی از کوچه ای گذر می کرد، ديد به صدھا نفر به دنبال يک جنازه روان اند، اول فکر

به تعجب افتاد که چه کسی . م و يا پولداری مرده که اينھمه مردم به فکر گرفتن اسقاط در آنجا جمع شده اندمھآدم 

ط خور از آن اطالع ندارم، به خاطر فرونشاندن حس کنجکاوی پيشتررفت و رفت تا اين ابايد مرده باشد که من اسق

يشتر شد چون ديد که در زير چھارپائی، مردم به که به آغاز صف و چھارپائی رسيد، وقتی به آنجا رسيد تعجبش ب

، ده ھا حلقه گل تيم فوتبال شھر کلن المان ندارد که در زيبائی شاخ ھا دست کمی از سمبول و بز" يک بز"گردن 

  .به طرف آن بز نظر می اندازند، توگوئی فرشتۀ نجاتی را بين خود می بيننددر ماندگی انداخته و با چنان 
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" بزپرستی"چيزی نفھميده بود، از يکی از ھمراھان قضيه را پرسيد، باشد در اين عصر خود شاھد مرد که باز ھم 

  :جواب شنيد. نشده باشد

ھر قبز . جنازه ھم از خوشوی خدا بيامرزش است.  که پيش پيش کله گی راه ميره می بينی، ای بز از اوسهاو نفر"

  .شده با يک شاخ خوشو را به بھشت روان کرده

مرد که خودش نيز از دست خوشو دل پرخونی داشت، خود را به صاحب بز رسانده، بعد از احوالپرسی چرب و 

را به بز گرم و دادن چند تسليت چند پھلو، عقدۀ دل کشوده از صاحب بز خواست که اگر می شود يکی دو شب 

  .غرض مھمانی منزل آنھا بفرستند

  :مقابل نموده گفت ھا بار چنين دعوتنامه ای شنيده بود، رو به طرف  تا ھمان لحظه صدبز که گويا از صبحصاحب 

ز را می خواھی مھمانی ببری، باگر . بينی ھمه به خاطر بز استمی کاکا جان، تمام ای مردم و اين گلھا را کی "

  "برو اسمت در ليست نوشته کن، تا وقتی نوبتت رسيد تو ھم از برکت بز دم خوش بزنی

بايد به عرضت . د فرستاده اموربه ھمين بز دز ھم فکر می کنم عجله کرده و حکم نموده ای که من خوانندۀ عزيز، با

برسانم که باز ھم اشتباه کرده ای، چون اگر قرار باشد بزی را به خاطر اين که آدمی را کشته است تقديس نمود، 

خود ما نه آدم کشته " بزمقدس"به اندازۀ مطمئن ھستم از وقتی خدا ما حيوانات من جمله بز را خلق نموده ھيچ بزی 

  .نمی تواند آن را بشکند" بزی"و نه ھم می تواند بکشد، اين ريکاردی بود که او قايم نموده و ھيچ 

 راض و نا" سرخ سرخ"در يکی از خاطرات قبلی نوشته ام که تنھا من از آمدن آن دو .  بز ديگريستبز مورد نظر

گر نيز درجمع ما وجود دارد که ضمن تنفر از آنھا در ھيچ موقعيتی نيش زدن به آنھا متنفر نيستم، بلکه يک جوان دي

 وقتی فکاھی را ھمه شنيديم و به قدر کافی - نمی ترسد" سرقومدانش" شايد دل شير دارد و از -از ياد نمی بردنيز را 

باالی خواھر و مادرمان که طر آن ما مرد ھا را به خاآن که ھمه باالی آن خنديديم، آن جوان زبان باز نموده ضمن 

  :فکاھی و جوک می سازيم تلويحاً انتقاد کرد، گفت

 تا حدودی به بز ارتباط می گيرد، اگر اجازه  کهحاال که فکاھی سر بز آمد مه ھم يک قصه تاريخی را بلد ھستم"

  .بفرمائيد: ھمه گفتيم. باشد بگويم

  :جوان گفت

" سنگسار"بود، يک مطلبی را در مورد " افغانستان آزاد"کر می کنم، پورتالدر ھمين اواخر در يکی از سايتھا که ف

ع به چگونگی اجرای آن در زمان  سنگسار بحث کافی کرده بود، و راجنويسنده به دنبال آن که  راجع به. خواندم

يا ھمان " رجم"پيامبر و خلفاء مثال ھائی داده بود، در آخر گفته بود که ھرچند فعالً کدام آيتی در مورد حکم 

 وجود دارد که گويا آيتی در قرآن وجود "ام المؤمنين"، مگر روايتی از عايشه وجود نداردنآدر قرما سنگسار خود 

پيامبر اسالم آن آيت را باالی برگی نوشته و در زير بالش خود نگه می . داشته که حکم رجم در آن صراحت داشت

ر مرگ آنحضرت، بزی از بز ھای آنحضرت، از موقعيت استفاده داشت، وقتی آنحضرت وفات نمود، در بيرو با

  . دوم پذيرفته و تصديق شده استۀادعائی که از طرف خليف. نموده، آن برگ را خورد

وقتی قصه به اينجا کشيد، باز ھم مثل ھميشه بحث آزاد روی درستی و يا نادرستی اين روايت شروع شد، ھريک از 

  .درست ثابت نمايدناته را به حکم عقل و استدالل درست و يا طرفين می کوشيد يک روايت گذش

و چرتی که خودم را برده بود، خاموش بودم سرانجام " سر قومندان" به توصيۀ ءمن که در تمام مدت بحث ھا ھم بنا

و  طرفين متقابل مخاطب قرار گفتم، يکی از دوستان که تا حدودی به خاطر سن نگوَ لَ بعد از يک ساعت شنيدن، کَ 
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فت استاد نظر خودت در مورد ت می کرد، گوعکه ھمه را به سکوت د توجه به دارد، در حالی به من سالم بيشتر

  .يست، ايا می تواند يک بز، قرآن را ناقص بسازدقضيه چ

می زدم " زمبل بق"در دلکه از شما چه پنھان، از اين که بين جمع تنھا نظر من به تنھائی پرسيده می شد ضمن آن 

خودش اينجا می بود تا می ديد چگونه سرانجام ھمه چشم ھا به طرف داد " سرقومندان"زو می کردم ايکاش و آر

  :خالق می نگرد، با اندکی نازه و نخره گفتم

دوستان عزيز، قصۀ دوست ما خالف آن نکاتی که شما باالی آن بحث نموديد مرا کامالً به يک فکر ديگر انداخت، 

  .  به خدای اليزال زيادتر می گرددمدان عميق می شوم به ھمان اندازه ايمان بفکری که ھر قدر بيشتر

  :دی بمانم افزودمنتظر پرسش بعبعد از توقف کوتاه بدون آن که م

ن به خاطری که آفري. وقتی شما به بحث مشغول بوديد، اول من در دل به ھوشياری خدا آفرين و صد آفرين گفتم

امين با تمام امانت داری چون بنده از سھو و خطا عاری نيست، مرتکب اشتباه می وقتی خدا متوجه شد، که جبرئيل 

 شود و به عوض کدام حکم جديد، يکی از احکام تورات را برای محمد می آورد، خداوند به زودی متوجه قضيه شده

 تراش سنگ را و به بز فرمان می دھد تا آن حکم مربوط به تورات و دوران. برای رفع آن دست به کار می شود

  .بخورد

  : يکی از حاضران که تا آن لحظه سراپا گوش بود، پرسيد

  استاد چرا بز، چرا به کسی ديگر نه؟

  :جواب دادم

ھوشياری خدا در ھمين جاست، ھرگاه به فردی الھام می کرد و يا جبرئيل را جھت تصحيح اشتباھش به سراغ کسی 

 خود ادعای پيامبری می کرد و کار ،الھام و پيامۀ  که گيرندشدمی  آب غسل محمد خشک پيش ازآن کهمی فرستاد، 

 به اين . ھمان طوری که در بنی اسرائيل بعد مرگ موسی اتفاق افتاد، نبوتداستان دنباله داراسالم ھم می کشيد به 

رای من فقط  در زندگی اگر بز قھرمانی وجود داشته باشد ب.خاطر به بز بيچاره فرمان داد تا آن کار را انجام دھد

  .به خاطری قھرمان است که انسان را از سنگسار نجات داده است. ھمان بز قھرمان است

  :دوستی که اول مرا مخاطب قرار داده بود، باز ھم پرسيد

  "م بگوئیآ ديگه اش شه گفتی ميشهاستاد خودت گفتی چند چرت، يکي"

  :نم، افزودممی زا خود حرف بکه اندکی سر را پائين انداخته بودم و مثل آن که  در حالی 

شد خدا عوض يک بز، يک رمه بز را می فرستاد تا تمام آن کتاب را خورده، مطلقاً امکان آن يديگيش ايس، که نم"

تواند به نام خدا مردم را بو يا حيوان وحشی ديگری را از بين می برد، تا ھيچ بزی اعم از مقدس و يا غير مقدس 

  "...، سر ببرد، حلق آويز کند وشاندقتل و قريه ھا را به خون بک

  .اينجا ھمان بود و آغاز بحث ھای تند ھمانبه رسيدن صحبت 

ھمه به طرف من نگاه می کردند تا در بحث مداخله کرده، روی قضيه خاک بريزم، ھيچ يک از آنھا نمی دانست که 

  . که نماندم–. انم به سالمت م"سرقومندان"دل من مثل بز در تپش است که خدا کند از باز خواست

  


