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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  ٢٠١١ نومبر ٢٣

  

  ٣٩ دبه ارتباط عد

  و امتناع جلسۀ جواسيس و وطنفروشان از به کار بردن آن
  

. خواندم" ملت! ، حروف ابجد و تقوای بزرگان٣٩عدد "وان را زير عن" حميد عطاء"نوشتۀ تحقيقی معلوماتی آقای 

با آن که طی دوران تحصيل چيز ھائی در آن مورد خوانده بودم و در کل قضيه برايم نا آشنا نبود، مگر با اين دقت و 

ولتر از  معلومات نداشتم، لذا ااندازه آن به  ھای چندی که داده بودندنگاشته بودند و مثال" عطاء"آقای روشنی که 

  .ھمه بايد سپاس خود را خدمت آن بزرگوار تقديم بدارم

مگر به اجازۀ ايشان و به اميد آن که از من نرنجند، به قضاوت شان در مورد اعضای شرکت کننده در جمع 

حين نگاشتن مطلب تذکار يافته، به " عطاء"زيرا به فکر من آقای .  موافق نيستموطن فروشان بی آزرمجواسيس و 

  :و اما آن داستان. داستان توجه ننموده بودند، ورنه شايد ايشان ھم امروز قضاوت ديگری می داشتنداين 

گويند زمانی يک تن از قضات شھر را که در عين زمان محتسب سختگيری ھم بود و روزی نبود که پای پياده از 

، قولنجی سخت فرا گرفت،  نريزدبازار عمومی شھرش گذر نمايد و شام ھمان روز از نوک دره اش خون بيگناھان

در نواحی اطراف گرده باعث آن درد به ظاھر بی درمان شده " انقباض عضلی"يا شايد ھم به گفتۀ داکتران امروزی 

 قلم دوا را که تمام سيستم ١۶ھم وجود نداشت تا با يک نسخه " ماما رزاق"از آن جائی که در آن زمان کمپودر. بود

به يک باره آماج حمالت کين توزانه و کور خود دوران خون گرفته تا سيستم اطراح را  از سيستم بدنھای اصلی 

و  مساويانه آسيب رساند ،قرار بدھد و نه دوست را بشناسد و نه ھم دشمن را و تمام ارگانھا را به اميد بھبود مرض

  .ت می خواسء بيچاره محتسب از درد می ناليد و از خدا شفاريشۀ ھرچه درد است برکند

شايد اين درد برای افراد عادی چيزی نبود که خم به ابرو بياورند، مگر برای محتسب نازپرورده که از برکت 

دولت ھای خونخوار و سرکوب مردم بيچاره زندگی خوب و راحتی برايش آماده ساخته بود، آن درد چنان به خدمت 

ان وارد نمود بود ھمه اژدھائی چند گرديده و به ، توگوئی ضربه ھای دره اش که بر تن و پيکر ديگرعظيم می نمود

  . يک باره قصد دارند تا بدن محتسب را از درون پاره نمايند
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 به ھمين اساس، محتسب در حالی که خودش از درد به خود می پيچيد و نعره ھای گوشخراشش گوش فلک را کر

 تا باشد مگر يکی از آنھا با دادن داروئی ادده بودھرچه آدم و خدم در اختيار داشت به دنبال اطبای حاذق فرستکر

  .آرامش بخش آن درد جانکاه را از پيکر رنجور محتسب دور نمايد

رف شھر را زير پا گذاشته به حساب داستان نويس ھا ھی ميدان چاکران محتسب، اين طرف شھر و آن طنوکران و 

. يت عالج محتسب بھانه گير را به دوش گيردو طی ميدان و خار مغيالن، ھرچه گشتند کسی را نيافتند تا مسؤول

يب ھای حالل و وی به خاطر ترکاطبای شھر ھم که دل خوشی از محتسب نداشتند و ھرکدام به دفعات از طرف 

حرام دارو ھا تحقير شده بودند، به عالوۀ آن که حاضر نشدند مسؤوليت معالجۀ درد محتسب را به گردن گيرند چه 

را ھم فراموش " به دردت برکت"م بودند که آن جالد به چنان مرضی دچار شده و دعای بسا از ته دل خوشحال ھ

  . و در نتيجه محتسب درد می کشيد و نوکرانش به دنبال شفابخش سرگردان بودندنمی کردند

شام روز يکی از آدم ھای محتسب، حين عبور از يک بيغولۀ دنج و گوشه افتاده، چشمش به مردی افتاد که زير 

  . بزرگی آتشی سرکش تر از آتش جھنم برافروخته و از آن ديگ نلی مايعی را به ظرف ديگری انتقال می دادديگ

صطالح به اآدم محتسب که به مقتضای ھمکاری و نوکری با محتسب، خودش ھم دست کمی از وی نداشت و به 

 با شدت و  يافتل آن کارداشت، وقتی آن مرد را در آن گوشه مشغو" دست سبکی"ريختن خون و آبروی مردم 

 ديده است وری زمين را دند و آيا چشم نمايندۀ خدا بر روعتاب زياد وی را  مخاطب قرار داده پرسيد که چه می ک

  .که به چنان عملی در آن گوشه ای مصروف است

  : و عواقب آن تا اندازه ای احساس خطر نموده بود، بدون آن که خود را ببازد گفتمرد که از غافلگيری

از درد برش بسازم که دمی دو پياليش ديگه دوا شنيدم که قاضی بادار مريض اس، آمدم که به ياری خدا يک ! بادار"

  "خبرش ھم نمانه

  :ندکی ناباوری از مرد پرسيدنوکر که ھيچ فکر نمی کرد که مردم شھر ھم به فکر محتسب باشند، با ا

  "نام دوايت چيست؟"

به گردن گرفته بود، جواب را  چيز ھمهمرد که از قرار معلوم ھراس اندک اولی را ھم کامالً از دست داده بود و 

  :داد

  "ه جور می کنه پرسان کنه، پلک زدنی دردشهھرکی نامش" پرسنده است... دوای ک"نام دوا ! بادار"

ام روز را با ھزاران ناراحتی به دنبال طبيب و داروی معالج می گشت و به صد ھا بار خدايش نوکر محتسب که تم

را ياد کرده بود تا عزرائيل را به سراغ بادارش نفرستد که روزی وی و خانواده اش قطع خواھد شد، يافتن مرد را 

و چون از نيتش با مرد دارو ساز  مريض ببرد به معنای مستجاب شدن دعاھايش دانسته خواست مرد را با خود نزد

 بار از ظرف به ديگ ٣مايع را که نبال آن دگفت، مرد ھم از روی ناچاری قبول نموده و بعد از ختم کار و به 

  . با خود برداشته و راھی منزل محتسب گرديدبرگردانده و قطره قطره آن را جمع کرد، محصول آن را

 شخص وی نه تنھا محتسب در کدام کوچه موقعيت دارد و مردم از ترس که خانۀ ندگذشته از آن که ھمه می دانست

سخت می کوشيدند تا از آن طرف عبور ننمايند، بلکه به کنايه از موجوديت سگ پاچه گير در آن کوچه يک ديگر 

ر می بودند از دوسروصدائی که عده ای از مزدوران و قره نوکران محتسب به راه انداخته با را برحذر می نمودند، 

  .شد فھميد که بيمار در کجا اقامت دارد

خالصه مرد دارو ساز، به محض ورود در اتاق محتسب، به حاجب و دربان قسمی فھماند که بايد ديگران را از اتاق 

وقتی دارو ساز و محتسب دور از . بيرون نمايد تا نکند موجوديت مخالفان و چشم کردن آنھا از اثر دارو بکاھد
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نھا ماندند، دارو ساز از بوتل خود مقداری دارو در پياله ای ريخته بعد از اندکی رقيق ساختن آن، از  قسماً تاغيار

محتسب خواست تا آن را به يک باره سر کشد، محتسب در حالی که دماغش را با دست ديگر بند نموده بود تا بوی 

، تا سر انجام خواب عميق وی را فرا کشيدھای متواتر را سربلکه پياله گند دارو به دماغش نرسد، نه يک پياله 

  .گرفته از داد و فغان ماند

محتسب از فردا باز ھم بدون کمترين ناراحتی به کار و بار ھميشگی پرداخته، آدم و عالم را به دره می بست و از 

  . ھر جا می گذشت، جلوۀ دره را به نمايش می گذاشت

ن ضياع وقت به دنبال دارو ساز فرستاده و ودراغ محتسب آمد، وی ب تکليف، به سوقتی بعد از چند روز باز ھم عين

دارو ساز که اين بار مرغ را در دام می ديد، بعد از خلوت نمودن اتاق و حتا بيرون راندن، . از وی کمک خواست

  :نوکران محتسب، به طرف وی نگريسته گفت

اگر بازم می خوری . شراب.  روان کد، شراب اسکه ترا نجات داد و دردت ده کوه و صحراباداره قربان، او دارو"

  "؟بگو که پياله ره پرکنم

  :دره زده بود، گفترا بودن شراب، ده ھا بار ديگران " حرام"محتسب خدا شناس که خود به جرم 

  ".، پياله ره پر کو که درد طاقت مه طاق ساختشه نگیيده غضب خدا شوی، نام"

  !جناب محترم آقای عطاء

جمع شده بودند، با عدد " لويه جرگه"سوسان و وطن فروشان که زير نام انيد وقتی اعضای مجلس جآيا فکر نمی ک

خود ھمه بدان معنا که وقتی .  مخالفت شان را نشان دادند، به نحوی از محتسب شراب خوار پيروی نموده باشند٣٩

در فرھنگ شان که " افغان نويس" آقای  به معنائی که در افغانستان و بين مردم کابل مروج است و آنھم- شده اند٣٩

 از بردن نامش -يعنی ھمان قواد و ديوث معنا کرده اند" جاکش"دله را به "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"زير نام 

  ممانعت به عمل آورده باشند؟؟

  .من که ھمين طور می انديشم تا بزرگان چه گويند


