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   مونشن–خالق داد پغمانی 

 ٢٠١٢ اکتوبر ٣١
  

  "صد لغمانی يک پغمانی"
  

ودموقتی به صنف نھم در ليسۀ غازی رسيدم، چون تعداد صنوف ھشت شتر ب اله  و ھم در مقايسه با صنوف نھم بي ه س

ه شده، " حرف"می بائيست تعدادی از شاگردان کامياب صنوف ھشتم که با عين  در صنوف نھم وجود نداشتند، تجزي

ایجديد سال تحصيلی  د و ھمصنفی ھ د از را با صنف جدي م بع ين اساس من ھ ه ھم د، ب د آغاز می نمودن تم خ جدي

  .غاز نمودمآ" - و–نھم "موفقانۀ صنف ھشتم، صنف نھم را با 

ا ۴٠ز جمع حدود ا ال ب ازی فوتب ام ب ه خصوص ھنگ سه ب  شاگردی که در آنجا جمع شده بوديم، با آن که در صحن لي

ه جز  وديم، مگر ب م سرخورده ب ه در صنف۶ھ ته ھم ال گذش ه س ری ک ا ھفت نف وديم، " -م-ھشت" ي ا ب م يکج ا ھ ب

 باھم سالم و عليک ننمائيم و درثانی به فکر  اين عدم شناخت مانع از آن نمی شد که اوالً اما .باديگران شناختی نداشتم

  . سال آينده را در کنار ھم بائيست می بوديم، نباشيم۴دوست يابی از بين آن عده که چه بسا تمام 

ط  تيم رواب د، می خواس رازو کردن ھمصنفی ھای جدي ول و ت ا ت ه شکلی از اشکال ب ا، ب ه ھريک از م ھمين بود ک

 شاگردان جديد ھمه گونه تيپ و کرکتر شامل بود، شوخ و بذله گوی، آرام و بی سر در بين. خويش را اساس بگذاريم

  ....وصدا، پرخاشگر و جنگره، کاسه ليس و چاپلوس، کاکه و ستنگ، باز و خوش برخورد، گوشه گيرو خوددار و 

بيشتر نزديک ت بريزد که با ديگران از ھمه  ھرکس می کوشيد، با فردی طرح رفاقواضح است که در چنان فضائی

ار  ه خود را از ديگران کن د ک اگردانی دست دوستی دراز نماي ه طرف آن ش می بود و کمتر کسی حاضر می شد، ب

  .کشيده دوری اختيار می نمودند

ز در بين تمام شاگردان، يک تن از آنھا که گويا ناکام سال گذشته بود  و سخت آرام و بی غرض به چشم می خورد ني

ا کسی در تماس وجود داشت، که نه ت م نمی خواست ب نھا در سکوت کامل در آخر صنف می نشست، بلکه دلش ھ

به خاطر آن که از يک جانب عين " صبور" در آغاز ھمه فکر می کرديم که. بود" عبدالصبور"اسم اين شاگرد. باشد

شتر از ديگران سن و سال دارد، دلش نم دکی بي د و از جانب ديگر، ان ا کسصنف را دوباره می خوان د ب  ی خواھ

ا درست  ديم، حدس م ه متوجه ش ود، ک ته ب ھا نگذش شتر از آغاز درس ه بي ديگری در تماس باشد، مگر يکی دو ھفت

د. نبوده، علت آن گوشه نشينی و انزوا طلبی چيز ديگری بوده است ن از اين قضيه زمانی برايما روشن ش ه يک ت  ک

نشسته بود، بيشتر " صبور" کرده بود، تقريباً دوچوکی پيشتر از  با آن که شاگردی که شوخی- معلم الجبر ما-استادان

  :را مخاطب قرار داده گفت" صبور"از شاگرد شوخ، 
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  "او لغمانی خدا شرمانده، ھنوز آدم نشدی، دلت می خواھد دستت را گرفته از مکتب بيرونت بيندازيم"

  :مؤدب و بسيار شمرده، جوابدادکه می توان وی را نمونۀ صبر و تحمل دانست، با لحن آرام، " صبور"

دين  در آخر صنف در جای خود استم، صدای مه تا حال صنفیمعلم صاحب، مه چه کديم، مه" ما آم شنيده، ش ايم ن  ھ

  "به مالمت مه شروع کدين

ا حدودی تعجب " صبور"برای ما قبل از آن که منتظر جواب معلم الجبر بمانيم، جوابدھی ه، ت مورد توجه قرار گرفت

دنمودي وز . م که وی چگونه جرأت می نمايد تا مقابل حرف معلم حرف زده، از توبيخ و مجازات بعدی ھيچ نھراس ھن

  :از اين فکر خالص نشده بوديم که باز ھم صدای معلم الجبر بلند شده، گفت

انی" ام لغم ا صدق من تو لغمانی شيطان می را شناسم، ھمين که گفته اند يک لغمانی صد شيطان، اگر در مورد تم  ھ

من می دانم که اگر در داخل مکتب کدام واقعه ای شود، حتماً پای . نکند، در مورد تو خدا شرمانده کامالً درست است

  "رت زدن يک شاگرد، دردو چوکی پيشتر از تو، تا چه رسد به صنف و قِ تو در ميان است

ۀ آرام و لح"سخنرانی"وقتی " صبور" ان قياف ا ھم نيد، ب ر را ش م الجب دان فکر می  معل سان را ب ه آرامش آن ان ی ک ن

  : حرف می زند، گفتگوينده در خوابگويا انداخت که 

  "خو صايب، مه چه بگويوم، شما ره نمی خواھم دروغ گوی بکشم، خدا خو می فھمه که گپ چه است"

ه طرف که ، چند تن به محض خوردن زنگ تفريح ه و آن جوان ديگر" صبور"قضيه برايما جالب شده بود، ب ه ب  ک

ودگفتۀ معلم صاحب الجبر قِ  ه . رت زده بود، رفته خواستيم بفھميم که گپ چه ب ه اصطالح قِجوانی ک ود، ب رت زده ب

ازھم . ادعا داشت که گويا در جريان درس چيزی به بدنش خورده، لذا بی محابا آن جست را زده است ان ب ن مي در اي

ي" صبور" تآرام و خاموش به طرف ھمۀ ما نگريسته و ھ زی نمی گف ه سکوت . چ چي د از يکی دو دقيق ع بع در واق

ا آن ه يکی وقتی حيرانی و تعجب ما را مشاھده نمود، يک متر آھنی مھندسين و برآوردی ھا را از جيب درآورده ب  ب

ه راستی " رتقِ "شان داد که در نو با اين کار  از بچه ھای يک متر جلو تر از خود، تماسی قايم نمود ی، ب شاگرد اول

  .دخيل بوده است" صبور"پای 

نيعی از از آن تاريخ به بعد رين "صبور"، با ان که ما کدام کار بد و يا عمل ش ه ت ا مؤدبان ۀ م ا ھم شه ب ديم و ھمي  ندي

م  ن را ھ د، اي ه دست وی می باش تۀ اصلی ب ر شوخی صنف، رش ه در ھ ود ک ا را داشت، مگرواضح ب برخورد ھ

م نمی شاگردان می دانستند و ھم معلمان، با  يک تفاوت که شاگردان نمی خواستند، از وی شيطانی نمايند و معلمان ھ

   . جديد نامبرده را مجدداً مجازات نمايندوی را گرفته به نسبت يک شوخیدست توانستند مچ 

ام که  گذشت، تنھا چيزی دو سه سالیاز اين داستان  ا ن از آن " صبور"در تمام موارد به گوش می رسيد و ھمزمان ب

سم ي د، صادقانه بنوي يده بودن ضاوتی رس اد می شد، ھوشياری و چاالکی مردم لغمان بود، اين که مردم چرا به چنين ق

ا می من نمی دانم،  ه گوش م ردم ب ان و چاالکی و زرنگی م اط لغم ه ارتب به ھمين مناسبت، ده ھا فکاھی ديگر ھم ب

باز ھم يک سال عقب " صبور"ازدھم بوديم و بيچاره در صنف دومی کنم رسيد، تا اين که در يکی از روز ھا، فکر 

ا مانده بود، که در بين صنف صحبت از چاالکی و رندی لغمانی ھا به ميان آمد، معلمی که آن روز در صنف  ودم ، ب

ه، عينيت مردم کابل به ارتباط مردم تمام واليات حرفھائیبرخی از با اشاره به اين که با تأسف   می زنند که ھيچ گون

د، صد شيطان وو  ه می گوين ار آن ک ثالً در کن اقعيتی ندارد، ضمن آن که از چندين واليت ديگر مثال آورد افزود، م

  ."صد لغمانی يک پغمانی"می افزايند که ھم يک لغمانی، اين را 

ين  اً چن ی من که تا آن زمان چنين ضرب المثلی به گوشم نخورده بود، بدان فکر افتادم تا بدانم که آيا واقع ضرب المثل

ل را ،وجود دارد و يا اين که معلم صاحب آن روز ه ضرب المث ته وزن و قافي ود، خواس م ب  که آدم فھيم و مھربانی ھ
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ی. برابر کند م در موجوديت ھمچو ضرب المثل ان، . حاصل تالش چيزی نبود به جز تأئيد ادعای معل ما چه پنھ از ش

ای ھر چه فکر کردم به علت چنين تسميه و پيدايش ضر االئی و فئودالھ ب المثلی نتوانستم پی ببرم چه خالف  اقشار ب

ا صدراعظم و  ه ت ل گرفت ر و وکي تند و از وزي رار داش ی ق دان طالئ لطنت و خان دمت س ه درخ اً ھم ه تقريب ان ک لغم

ایاستخبارات ا را منھ د جالد از   را پر نموده بودند، مردم پغمان نه تنھا در آن زمان بلکه حتا تا امروز ھرگاه آنھ چن

و چند جنگ ساالر ديگری که ھمه محصول شرايط دو اشغال و حاکميت " حفيظ هللا امين، سياف و مال عزت"قماش 

ه تکش،مردمی اند رنج کشيده، با تحمل و زحمدر نظر گيريم ديده می شود که آنھا ارتجاع مذھبی در کشور است،   ک

دکمترين داز تمام زحمتکشی ھا و جانفشانی ھای شان  ته ان ا ستآوردی نداش ازی ھ شانه ای از آن چال ب ود و ن ا نم ، ت

 بحث روی پيدايش ضرب المثل ھا را می گذارم به زمان ديگر، در عوض می خواھم غرض از حال، ؛ در ھردنباش

  .اين مزاحمت را بنگارم

ه فق ی آزار ک ان خوانندگان عزيز پورتال اطالع دارند که از چندی به اين سو، من صلح طلب و ب ا زب ط گاھگاھی ب

تم، آن  طنز اين و يا ل نداش مقام دولتی و يا حاميان آنھا را نيشگون می گرفتم و کاری به جنگ و جدل و فحاشی متقاب

ا یدرگيري ه تنھ د ن ده باش نام رکيک و زنن م آن دش در ھ د، ھرق نام بدھ  با فردی يافته ام، که وقتی خودش کسی را دش

ال د، بلکه ھم خود را معنای زشت آن را نمی خواھد بفھم نام را، اوج و کم م آن دش نمونۀ اخالق معرفی می دارد و ھ

به عبارت ديگر اين فرد از جمع کسانی است که از يک سو تير می اندازد تا چشم و قلب انسانھای ديگر را . انسانيت

انبيازاد از طرف ديگر  شت" را در کم وده، داد" پ ان نم دا پنھ ه راه می ان ز ب اد ني ا کسان ديگریو فري ه گوي  زد ک

د ند -حرمت وی را نگه نداشته، به وی فحش و دشنام حواله داده ان اھد و س ال ش ين پورت ته ھای من در ھم ام نوش  تم

  - می باشندتصديق ادعايم

ودم" پنيرھالندی"وقتی با چنين فردی يعنی با  شاھده نم رفتم و م رار گ ين مقابل ق از ھای ب ل از انجو ب د اق ه وی ح  ک

ائی و را نشان دادن " دامن دريده اش"، المللی ل مظلوم نم م حد اق ا من ھ ادم ت دين فکر افت ه، ب اد گرفت ه خوبی ي را ب

اب مکر و " لغمانی"جمع " پغمانی"برای يک بار از آن چالھای  ا نق ايم ت ار نم ان عي وده، برخوردم را چن تفاده نم اس

هۀ اين انسان مکار و دروغگوفريب را از چھر ه ھم ته ب شان دھ برداش ومپ ن ی تربيت و ل ه فحاش، ب ن چه کسی م ک

ه  .است يدم ک ن نتيجه رس ه اي ی ب شما می دانيد که به فکری افتادن، نمی تواند به معنای انجام آن فکر باشد؛ يعنی وقت

ن  ا اي رم ت ا چ" سمبول اخالق"بايد چالی را به کار بب ا ھرا ب ودم ت شناسانم، تالش نم دگان ب ه خوانن اب، ب دون نق رۀ ب

  .گونگی راه حل را بيابمچ

شاء  ه وکالشی را اف ارالتان، فروماي ين آدم ش وانم، چن ه می ت ه چگون از شما چه پنھان ھرچه کله را به کار انداختم ک

ا  اره را از آنھ دد جسته، راه چ نمايم، عقلم به جائی نرسيد تا اين که مجبور شدم از تمام ارواح خبيثۀ پغمان و لغمان م

  .بجويم

م، و را ا رسيدم، به فکرم رسيد تا نامبرده وقتی بدين ج رار دھ با ھمان الفاظ خودش با شدت و پھنای بيشتر مخاطب ق

ام  اصل حمله را بگذارم به زمانی که آن شياد فحاش، به طرف دام نزديک شد، ھمين بود که در نوشتۀ قبلی خالف تم

  :ه نوشتمدعمل نموده وی را مخاطب قرار داتعھدات شخصی که با خود بسته ام، 

  .."لومپن خودت، لومپن پدرت و لومپن پدرکالنت، بچه سگ "

دی"وقتی اين جمالت را نوشتم فکر نمی نمودم که  ر ھالن د منظور من از "پني ه ندان د ک واه باش در احمق و خودخ  آنق

ه"مگر با کمال تعجب وقتی نوشتۀ اخيرش زير عنواناستفادۀ چنان دشنامی چه می باشد،  وبر ٢۶مؤرخ " اعالمي  اکت

ابلم "فحشخانۀ"در " موسوی"را به گفتۀ دوست عزيزم آقای  ه طرف مق يدم ک ه عالوۀ  شان خواندم، بدين نتيجه رس ب
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وده " احمق"رده ام، با تأسف صفاتی که قبالً از آن  نام ب راض نم ھم می باشد، زيرا آن جناب در آن نوشته بر من اعت

  . امکه به چه حقی به پدر و پدرکالنش دشنام داده

ه و  یمن از اين انسان دو رو مکار می پرسم مگر من چه گفته ام که تو آن را دشنام عليه خودت، پدر و پدر کالنت ب

ا  ه تنھ ومپن"شمارمی آوری؟ آخر من ک ه ام" ل ۀ . گفت ستن کلم ار ب ه ک ر ب ومپن"اگ د " ل نام است، اوالً باي فحش و دش

ومپن"ھرگاه کلمۀ ! خودت می باشی" شفحا"در نتيجه  و  فحش و دشنام گربپذيری که آغاز ست " ل نام ني فحش و دش

ه دو چرا اينھمه داد و فرياد به راه انداخته از  ھمه کس می خواھی تا با تو عليه چند فحاش دست يکی نمايند که گويا ب

د نام داده ان ه موجب  وھن آن–. و به پدر و پدر کالنت دش اخلف ک سان ن ن ان ا عرض معذرت خدمت اسالف اي ا  ب ھ

   –گرديده است 

ته است، " پنير ھالندی"نکتۀ ديگری که  ی داش " چوچه سگ"آن را به مثابۀ نمود کاملی از اخالق لومپنانۀ من معرف

  .ناميدن وی می باشد

  !خوانندگان عزيز

سأله می خواھم راض و .  باز ھم قضاومت مستقل شما را در م ل ھر اعت دعا، در مقاب ر م ا پ م سواد ام ن آدمک ک اي

ورد و بی ھربح ا م ه ب ثی که با وی در ھر موردی به راه افتاده باشد، عادت نموده تا جھت گريز از بحث در ھر جمل

ار رده ." م. ل. م"مورد يک ب ار ب ه ک يلهرا ب دان وس شخوار آن ترکيب از ب ا ن ی خود را ب ياه و ضد انقالب  ماھيت س

ه خاطر " صبور"زی ھم به مانند من ھم که نه تنھا خود پغمانی ھستم، دوست عزيانظار بپوشاند،  تم، ب ان داش از لغم

ين"اين که باز ھم مچ اين فحاش ياوه گوی را گرفته باشم، دشنامی را به کار بردم که زمانی  شه " لن تم وی ھمي ه گف ک

  :مخفف اسم وی را نشخوار می نمايد، در مورد کسی به کار برده و گفته بود

ی"توله سگ" به جای  حال من...."ن کرده ای ای توله سگ گما" را " چوچه سگ"، معنای آن را در زبان دری يعن

ه  نام رکيک حوال ته به کار برده ام و اين آدمک داد و فرياد به راه انداخته که نگاه کنيد خالق داد لومپن به من دش داش

  .گفته است " چوچۀ سگ"

ده ،راستش را بخواھيد ه عوض من در اينجا ندانستم که آيا بدان خاطر لومپن ش ه ب ه سگ"ام ک " چوچه سگ"، "تول

ه می باشد ی لومپنان ان حرف ه باشد، اشکالی . گفته ام و يا اين که در ھر دو حالت چن اه علت نارسائی در ترجم ھرگ

ه سگ"، از "چوچۀ سگ"ندارد، من ضمن انتقاد از خود من بعد به جای  ود" تول تفاده خواھم نم ان اس اه بي ، و ھرگ

ين"مپنيزم باشد، باز ھم اشکالی ندارد وقتی به چنان مطلبی نمودی از لو اريخی " لن ا آن عظمت و عرض و طول ت ب

  . نداردیزده می شود، خالق داد، ھيچ غم" لومپن"مھر و برچسپ 

  !واما سخن آخر

ار  وده يک ب دايت را شکر نم رو خ ان ب ر ج م پني اد"آيت ديگر ھ ه من ب" و ان يک وس ک ای ه اصل را بب ته ھ  نوش

ارکس، انگل" ائوم تالين، م ين، س ر" س، لن ه ھ دارم، ورن ان دسترسی ن ای خودش ان ھ ه زب ا انتخاب يکی از رب وز ب

رتک انداخته ازاين ھم تو را به مانند ھم صنفی ساليان گذشته به قِ " توله سگ "د ببخشي-"چوچه سگ"کلماتی از نوع 

  :بگويدو  که کسی پيدا شود رمترس ندا

   ."صد لغمانی يک پغمانی" 

ۀ رديگيک نکتۀ  ه گفت ا آوردن ب ائی، من سخنم را ب  را ھم به خاطر داشته باش در آينده ھرگاه تعرضی باالی من بنم

 .می باشد...." چوچ"، آغاز خواھم نمود، تا اگر ھيچ کس نداند من و تو بدانيم که منظورم " لنين"


