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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
   مونش–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ نومبر ٢٣

  

  »به قسم قسم که ديگر نخورم قسم«
  

  ،.ھمرزم و ھمسنگر نھايت عزيز استاد آزاد ل

، زيرا ما پغمانی ھا به خدمت استاد رسيدن و سالم ندادن را يم بدارماجازه می خواھم اولتر از ھمه احتراماتم را تقد

  .می دانيم" شاگرد وفادار"تنزل در حد 

از اين که گستاخی نموده به خود حق دادم تا من باب شوخی و طنز، به ارتباط مطلب شما چيزی بنگارم، از اول 

ه من بال شکسته کجا و ھوس ھمسوئی با پرواز ورنداد واضح بود که اميد به بزگواری شما به من اين جرأت را 

  عقابان کجا؟

يک دام  استاد عزيز، ھرگاه به مطلب قبلی اين قلم نيک دقت نموده باشيد، در آنجا من پغمانی چاالکتر از صد لغمانی

و " ماوالد آد"اختالف بين ن نموده بودم، دامی که متأسفانه کمتر کسی متوجه آن می شود، يعنی دام بحث پھبرای 

  ".انسان"

شايد يکی از داليلی که کسی کمتر متوجه آن می شود، آن است که تفاوت اين دو افاده کمتر مورد بحث قرار گرفته 

اوالد " می نويسيماز نظر من وقتی . است و يا اين که من فکر می کنم که آنھا را نبايد ھمسان و ھمانند ھم دانست

ميليونھا حيوان ديگر در نظر داريم، يا به عبارت ساده تر با تذکر آنچه جمع  را از حيوان ازخاصی  دقيقاً نوع" آدم

وجود بيالوجيک آن را در نظر داريم، مگر وقتی می به ما به مثابۀ ريشۀ اين جنس دوپای داده شده است، در واقع 

 ساله ميراث فرھنگی بنويسيم در آنجا آن وجود بيالوجيک جمع زندگانی اجتماعی، جمع چندين ھزار" انسان"خواھيم 

  . را در حد زيادی از ساير حيوانات متمايز می سازد" انسان"نيز می گردد، يعنی ھمان چيزی که 

در ميان باشد، به جرأت می توان گفت که وحشی ترين، " اوالد آدم"بادرنظرداشت چنين برداشتی، وقتی پای بحث 

 جھاز ردد، حيوانی که با وجود برخورداری از سيستمخونريز ترين و جنايتکارترين حيوان روی زمين مطرح می گ

 که می تواند با حبوبات و گياھان چنان به خوبی زندگانی نمايد که با گوشت ساير حيوانات، مگر باز می پيشرفتهھض

 کاری که کمتر حيوان -ھم نه تنھا جھت سير کردن شکم خود به خوردن و کشتن ساير حيوانات دست می يازد، 
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انواع (کتمان عقب مانی ھای ذھنی برای  و )انواع شکار(بلکه خارج از آن، برای تفريح -می پردازدوحشی بدان 

  .ساالنه در سراسر جھان به ميليونھا رأس چھار پای و به ميليارد ھا عدد ماھی را بی جان می سازند) قربانی

 قلم توانای شما و دوست عزيزم آقای دور نرويم ھمين مراسم حج را با قربانی آن در نظر بگيريم، حجی که به يمن

فکر می کنيد ساالنه چند رأس بز، گوسفند، . باشدنموده نموسوی، اينک ديگر کمتر کسی باشد که ماھيت آن را درک 

، اما در جائی خواندم که ظرف خبر ندارمآن گاو، شتر و اسب در مراسم حج قربانی می گردد؟؟ من از سالھای قبل 

 ميليون رأس حيوان در جريان مراسم عادی ١٠، يعنی از آغاز سال الی ختم آن، بيش از سال گذشتۀ ھجری قمری

  .در مکه قربانی شده است" خدا نگذاشت ابراھيم پسرش را سر ببرد"حج و حج عمره، به شکرانۀ آن که 

وشت می شود و  چقدر گ- از شتر و گاو و اسپ آن می گذريم- ميليون رأس گوسفند و يا بز١٠استاد عزيز، می دانيد 

ھرگاه وزن متوسط ھر رأس حيوان را حدود . به چه ميزان مشکل جوامع فقير نگھداشته شده را می تواند حل نمايد

 ھزار تن ٢٠٠يعنی .  ميليون کيلوگرام٢٠٠ می شود ٢٠ضرب در ميليون  ١٠ حاصل ضرب  کيلو فرض نمائيم٢٠

ساالنۀ کشوری با جمعيت افغانستان، چند است و آن شکرانه چه تعداد از فکر می کنيد مصارف گوشت . گوشت

  افراد جامعۀ ما را می تواند از گرسنگی برھاند؟؟

است، يعنی حيوانی به " اوالد آدم" از عملکرد ھمان یدر مناسباتی مانند حج اتفاق می افتد، بخشاز نظر من آنچه 

چنين موجوداتی اند که نه از زندگانی اجتماعی . انات روی زمينمراتب خونخوارتر و قسی القلب تر از تمام حيو

 اند و نه ھم از ميراث فرھنگی گذشتگان خوشه ای چيده اند، در ھمان مرحله ای که از اجداد خود چيزی فراگرفته

انات متمايز می با آن که به شکل گله وار زيسته اند، اما آنچه آنھا را نسبت به ساير حيو. باقی مانده اندجدا شده اند، 

ست بس عظيم در حق ی الما ھر حيوان ديگری مقايسه کردن، ظسازد، اساساً متوجه نشده اند، چنين موجوداتی را ب

  .آن حيوان

به و اما وقتی ما دم از انسان می زنيم يعنی آن موجودی که ھم خود را شناخته و ھم محيط ماحولش را و اين را ھم 

 نرف نادرست در طبيعت، عمر تمام موجودات من جمله خودش را کوتاه نمودمی داند، که ھرنوع تصنيکوئی 

" اوالد آدم"  درک و فھم بااليش ديگر نمی تواند در ترازو با سير حوانات من جملهس، چنين موجودی به اسااست

  .در مقايسه قرار گيرد

 يا ساير حيوانات با آن موضع می و" اوالد آدم"با " خر"با حرکت از چنين منظری است که وقتی من عليه مقايسۀ 

قايل شد، در غير آن به ھمان جائی " اوالد آدم"و " انسان"در گام اول بايد تمايز بين گيرم دقيقاً می خواھم بگويم، 

می رسيم که ھمه با صدای بلند فرياد بزنيم آنچه جنايتکاران اشغالگر و يا طالبی در حق مردم ما روا می دارند، ھيچ 

نمی خواھم در اين بحث از شما بخواھم تا به تفکيکی که سعدی در زمانش قايل شده بود . ام نمی دھدحيوانی انج

ت به من، با آنھا بسه شما ده ھا بار بيشتر و خوبتر نمراجعه نمائيد، چون مطالعۀ نوشته ھايتان به من می رساند ک

ا در ھمان جائی که ايستاده است، مورد مطالعه قرار ر" اوالد آدم" توقع دارم تا من بعد آشنائی داريد، منتھا عاجزانه

  .دھيد

  .و اما به ارتباط قسم

استاد عزيز، می خواھم يک نکته را خدمتت بنگارم، وقتی از طرف فردی چون من نوعی، به حرف استادی چون 

نتيجه برای من در . خودت باور نگردد، مطمئن باش ھيچ قسم و سوگندی چنان حرفی را قابل باور ساخته نمی تواند

 از آن گذشته اگر اين را ھم نمی گفتی، من می - ھمين که نوشتی قصد توھين به خر را نداشتی، حرف تمام است
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" بتھای بی باور"و اما برای آن که  -اد آزاده ای چون خودت ھيچ گاھی به ضعفاء توھين روا نمی داردتدانستم که اس

  : برايت پيشنھاد می نمايم، انتخابش دست خودترا بتوانی قانع بسازی، من دو نوع سوگند را

سوگند اول پارچه شعريست که نمی دانم جائی خوانده ام و يا ابيات کسانی را به مرور زمان ذھنم چنان دست کاری 

مطلع آن شعر . می توانم ادعای مالکيت آن را بنمايممن صاحبش مال خود را می شناسد و نه ھم نه نموده است، که 

  :چنين بود

  قسم به آسمان و زمين و جامد و مايع و گاز       قسم به آن قد موزون و چشم تير انداز

  ...قسم به آن رخ زيبا که است قبلۀ ما 

  :ع ماقبل آخر ھمان می شود که در عنوان مقاله آمده استصراين شعر در م

  »به قسم قسم که ديگر نخورم قسم«

که اميد با اسم آن آشنا باشی، اين سوگند را " تاق"يعنی " يما"مقدس عری خوشت نيايد از کتاب ھرگاه از شعر و شا

  :پيشکش می نمايم، اميد مورد قبول قرار گيرد

که او را .به زنگوله ھای گردنش که عاقالن را راه بنمايد. به عرعر صدايش. به گوشھای درازش. قسم به خر"

 باشد تا .مفاد خود نمی داندبه تحقيق که اوالد آدم . ا گوئيدتا بر او سوار شويد و ذکر م. زينتی قرار داديم برای شما

 . و شکران ما گوئيدفکر کنيد

 


