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  خالق داد پغمانی   

     ١۵/١٢/١٠  

  

  )مداری" تور"(
  

کوچ نموده، در سرک دوم غمان ًقبال نوشته بودم که وقتی ايام رفتن ما به مکتب شد، خانوادۀ ما به ارادۀ پدرم از پ

اين تغيير مکان با آنکه از جھات مختلف در . کنونی مسکن گزيد" ميرويس ميدان"آنزمان و "  سنگیکوتۀ"

مقايسه با زندگانی در روستا تفاوت ھائی داشت، مگر برای من که عادت نموده بودم در فضای آزاد و در کنار 

ش خود را داشت، برای خود زندگانی نمايم؛ نمی توانست زياد  بھار مستی و خرومدريای پغمان که تنھا در ايا

در نتيجه خالف برادر بزرگتر از خودم که خيلی زود با ساير بچه ھای کوچۀ ما  دوست شده و در . دلچسب باشد

فاصله داشته و کمتر ھا تمام شيطنت ھا و مردم آزاری ھا با آنھا ھمنوا و ھمگام گرديد من تا حدودی از ھمۀ بچه 

  . عالقه می گرفتمبه بازی با آنھا

گذر نمايم، ديدن معرکه گيری ھائی بود که از آن  يچ گاھی نمی توانستم ناديده  ھيکی از سرگرمی ھائی کهمگر 

"  کارته مامورين-  سنگیکوتۀ"ر از يک بار به طرف غرب سرک ً تقريبا ھمه روزه حتا بيشتاز فصول برخی 

معرکه گيری ھا که به صورت آزاد و بدون . برگزار می گرديد" ھا مداری"که آنزمان ھمه دشت بود، از طرف 

 داير می شد، فقط وقتی به پايان خود نزديک می شد از طرف بازًو در فضای کامال " حق المشاھده"پرداختن 

پولی شده ھرکس می خواست " مداری"ناميده می شد و گاھی ھم از طرف شخص " جمبوری"شاگرد مداری که 

  .ًپول برای آنھا می داد، در غير آن برای سايرين به خصوص بچه ھائی به سن وسال ما کامال مجانی بودمقداری 

در .  به باال الی ھفتاد و باالتر از آن تشکيل می داد- ساله۶عده ای ھم  -تماشاچيان را در کل جنس ذکور از ھفت 

 و از طرف بچه ھای کوچه به مناسبت آن  بودبين تمام آن جمعيت ذکور فقط يک دختر که او ھم به سن و سال ما

 ، نيز اقامت داشتيم" کوته سنگی" در تمام سالھائيکه ما در موسوم بود،" کور پری"که يک چشمش گل داشت به 

 سال از آن ۵٠ جوابی برای آن داشتم و نه ھم اکنون که بيش از ، نه آنزماناينکه چرا چنين بود. شرکت می نمود

را " کوری پری"شايد در وقت ديگری چرائی اين تکروی . انم جواب معقولی برايش بدھموقت می گذرد می تو

  .از نزديک به بحث بگذارم
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 به معرکه گيری می  يکی با نام ھائی عجيب و غريبدر ھر صورت، مداری ھا ھميشه تغيير می نمودند و ھر

 ھنرمند تر از ديگران وو ھم نامدار تر پرداختند، چند تن از آنھا که ھم بيشتر در آن محل معرکه می گرفتند 

  .ناميده می شدند" تور مداری"و " شاه مار مداری"، "خاکسار مداری"بودند، 

يک دھلک  دستکاری شده، ۀبا آنکه در کل بساط فقيرانۀ تمام آنھا يک سان بود و چيزی بيشتر از يک آفتاب

 آويزان بود آنرا به صدا می آورد، شدو طرفکوچک دوسره که با ضعيف ترين حرکتی تارھای گره داری که از 

 مگر مداری ؛در آنھا يافت نمی شد توله و مقداری اسباب و اشيای ديگريک خريطه از پارچۀ کلفت، يکی دو عدد 

در توبره نيز را ً از آن ھم بيشتر داشته حتما در کنار اشيای ياد شده يکی دو دانه مار و موشخرمائی نامبردهھای 

  . داشتندشانه باالیو 

از سه مداريی که در فوق اسم آنھا تذکار يافت و ھريک آنھا قادر بودند ساعتھا مردم بيکار را به دور خود 

. به عالوۀ مداری گری، از ديگران ھنر مند تر نيز بود" تور مداری"مصروف بسازند، حال که فکر می کنم 

 ھم جيبفضا را ھيجانی می ساخت که اگر ده ھا بدان معنا که برای ھر حرکت سادۀ خود چنان تبليغ می کرد و 

  . از جان خود ھم خبر نمی شد تا چه رسد به محتوای جيبشجيبزده می شد، صاحب 

بساط خود را پھن می کرد و صدای دھلکش بلند می شد، کمتر بچه و رھگذری بود " تورمداری"به محض آنکه 

ھنرھايش را " تورمداری" می ايستاد و منتظر می شد تا ًکه بتواند مقاومت نموده پی کار خويش روان شود، حتما

در آغاز برنامه می داد و در نھايت با آوردن  دراز که از ساليانرا به نمايش گذارد، به خصوص آن وعده ای 

  .وعدۀ جنگ انداختن مار و موشخرما. از آنجام آن شانه خالی می نمود، عملی سازد بھانه ای

که در ھنرش استاد بود نخست در باب مار " تور مداری"ش زمانی آغاز می يافت که اوج نمايبعد از آغاز کار، 

ھائی که در توبره داشت، داد سخن می داد، از جد و آبای آنھا و از اينکه چند مارگير را به خاکستر مبدل کرده 

را زير لب تکرار می کرد اند دل ھا را لرزان می ساخت، بعد از آن با تمام احتياط  و در حاليکه اوراد نامفھومی 

ًتف  می کرد و دقيقا " چف کردن"ری از آب دھن بر روی خريطه ھنگام او ھربار ھوای داخل دھنش را با مقد

  .بعد از ھفت بار تکرار آن حادثۀ ھيجان انگيز، دست را به داخل توبره فرو می برد

ی بردھان می داشت دستش را از توبره که گفتم در کارش استاد بود، بدون درنگ در حاليکه چيغ" تورمداری "

سخت در دست ديگر می فشرد و به دور خود را  گزيده شده انگشتبيرون می کشيد و در حاليکه به اصطالح 

گاھی چنان صحنه سازی می نمود که . د بود نثار گور آبا و اجاد آن مار می نمودلمی چرخيد ھرچه دو و دشنام ب

کف بر دھن . م بعد از يکی دوبار به دور خود چرخيدن نقش زمين می شداز شدت درد خم می شود و زمانی ھ

جمبوری ھم که نقش خود . می آورد و با ايما و اشاره به جمبوری می فھماند که خريطه اسباب را نزديکش نمايد

 به باز ھم. را خوب بلد بود در پھلوی ھق ھق گريه و صحنه سازی ھای دلخراش، خريطه را به خليفه می رسانيد

اشارۀ خليفه از درون خريطه اوراق چندی را که يا در بازار قصه خوانی پاکستان چاپ شده بود و يا ھم در 

چاپخانه ای در ھندوستان، و ھيچ کسی ھم نمی دانست که آن اوراد به کدام زبان نگارش يافته ، بيرون کشيده 

  .ورقی را به دست خليفه می داد

ً داد بدنش را زھر مار کامال فرا گرفته و ريختن کف ھای زرد از گوشۀ در حاليکه نشان می" تور مداری"

دھانش عالمت کارگر افتادن زھر مار و نخستين عالمت مرگش می تواند باشد، با ھزار زحمت آن ورق را به 

ی به  در ھنرنمائاين کار را يکی دو دقيقه با چنان مھارت. جائيکه که گويا نيش مار اصابت نموده بود می ماليد

پيشش دست پير می " اميتا بچن"نمايش می گذاشت که نه تنھا نفس ھا را در سينه حبس می نمود بلکه ھزاران 
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بين را يش می گذاشت، بستۀ کاغذ ھا  يک انسان زخمی و معيوب را به نماسرانجام در حالی که حالت. گرفت

مردم بيچاره ھم که معجزۀ آن کاغذ را . ه فروش می رسانيدًتماشاکنندگان با قيمت معين مثال دو تا پنج افغانی ب

ديده بودند بدون آنکه به فکر ادامۀ نمايش و جنگ مار و موشخرما بيفتند خدا را شکر می کردند که بيچاره 

از مرگ نجات يافته، به عالوۀ خريد برگی از آن ارواق که حال ديگر مضمون اصلی سخنرانی " تورمداری"

" مسلمان"و " کافر"را تشکيل می داد و از برکات آن دعا و ساحۀ تاثير آن بر تمام مار ھای " تورمداری"غرای 

سخن می گفت؛ شکر خدا را به جا می آورد که بيچاره مداری از مرگ نجات يافته و خودش نير با آن قيمت نازل 

نيز بر روی بساط " سياهپول  "به دعائی چنان مفيد و حياتی نيز دست يافته است و فراموش نمی نمود که مقداری

  .ندمداری بيفک

ت اولی بساطش را جمع با ھمان حال" تورمداری"وقتی آن ورق پاره به فروش می رسيد و پول ھم جمع می شد، 

پيدا می شد  - به خصوص بچه ھای کوچۀ ما–ھرگاه در آن ضمن کسانی . نموده و به دنبال کارش روان می شد

 شد، اغلب با يک خندۀ تمسخر آميز و گاھی ھم با يک پرزه رکيک طرف را از  میيشکه خواستار ادامۀ نما

  .ميدان خارج می ساخت

 سال و اندی به دنيای کنونی ما نظر می اندازم و خود را می بينم که در عوض آن پسر ۵٠اکنون وقتی بعد از 

د، مرد کھن سالی قرار دارد که آرام که با ديدن ھر مرده سر خود را می پوشاندم تا سايه مرده بر سرم ننشين

بزرگترين آرزويش آن است تا باری چشمش به جنازۀ يک تن از عزيزان از دست رفته اش بيفتد که نه گوری از 

 دور نمايد؛ و به مآنھا معلوم است و نه ھم کفنی با خود برده اند، تا شايد ديدن آن جنازه آن عزيز را از جلو چشمان

منتھا به جای ميدان . اندازم می بينم که باز ھم ھمان وضع است و ھمان مداری ھابرم نظر می  دنيای دور و

عرصۀ معرکه گيری شھريست به نام واشنگتن و حاکم مطلق آنجا ھم  کاريکاتوری از " کوته سنگی"

از اينکه مورد چنين مثالی قرار گرفته " تور مداری" صد سالم و صد پوزش خدمت – .خودمان" تورمداری"

  -ھرچند به گفتۀ عقالی قوم در مثال مناقشه نباشد. است

ھرچند بيش از نيم قرن از آن زمان گذشته است و ما ھمه در ظاھر افراد کاملی گشته ايم، نه آن کودکان پا برھنه 

ای که ھيچ پسری را توان رقابت با وی " المپاره"آن دخترک شوخ و " کورپری"با آب بينی کشال ھستيم و نه ھم 

ن بلکه پائييگر ھمان طور مانده است، مگر از لحاظ ذھنی ضريب ھوش ما با تأسف نه اينکه باال نرفته نباشد، د

  ":امان هللا فارغی"ھم آمده است و به گفته استاد زبان دری ما در ليسۀ غازی آنزمان آقای 

  ترقی ھای عالم رو به باالست

  ما از باال بــــه پائين می ترقيم
 شد؟ چطور می در کاخ سفيد" تور مداری"اگر ھمين طور نباشد چطور می توان ھوادار . يمبه پائين ھم ترقيده ا

توان به وعده ھای وی مبنی بر بستن زندان گوانتانامو، خروج سربازان جنايتکار امريکا از عراق و افغانستان، 

اق، آوردن دموکراسی و دفاع باز سازی افغانستان و عرده، مبارزه عليه طالب و القاعختم کشتار مردمان بيگناه، 

  از حقوق بشر، رفع ستم از زنان و اعادۀ حقوق حقۀ آنھا در جامعۀ مرد ساالر افغانستان و و و باور نمود؟

نترقيده باشيم چطور می شود خير " باال به پائين"صحت نداشته باشد و به راستی ما از " فارغی"اگر حرف استاد 

" کورپری"که خالف  ھائی" کور پری"توجيه نمود؟ " تور مداری" رسيدن ھا را از به قدرت" کوری پری"مقدم 

اولی، چشمان شان از چشم گوساله ھم بزرگتر است اما چشم باطن شان کور شده و نمی توانند درک نمايند که در 
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ی اصل" کور پری"حتا در سطح فھم کاخ سفيد، " تورمداری"اين معرکه گيری بزرگ نزد شارالتانھائی از قماش 

  .تا چه رسد به اينکه دھن باز نموده عليه خود و به نفع بيگانه قلم زنند، در ھمان زمان نيز نيستند

گفته است، مگر ھمه مغز خر خورده اند که نمی دانند گريه ھای " فارغی" اگر واقعا ھمانطور نباشد که استاد

است و نبايد آن را جدی به " اریتورمد"صرف به خاطر تأمين منافع " حامد کرزی"جمبوری کاخ سفيد يعنی 

پوشاند و از آن طريق بر تمام آزاديخواھان و " عنصر ملی" به وی لباس تا چه رسد به آن که  ،حساب آورد

  .عناصر ملی در طی قرون نجاست پاشيد

با خود را " جنگ مار و موشخرما"يکی از تشابھات ديگر آن است که در آن زمان ھمۀ تماشاچيان آرمان ديدن 

 نمايند؛ مگر امروز، هرا نگزد، مشاھد" تورمداری"ه خانه می بردند تا روز ديگر در صورتيکه آن مار بد جنس ب

امروز بزرگترين آرمان افرادی چون من که عادت کرده ام ده بار بشنوم و يک بار حرف بزنم اين است که 

بچه ھای کوچۀ ما که از دنبال ھرمداری ، روزی آنقدر عقل پيدا کنند که به مانند حراف، ايکاش اين ھمه تماشگر 

، عقل پيدا کنند که بدانند بعد از تماشای مجانی سروصدا به راه می انداختند و آنھا را دروغگو می گفتند

  .می زند"ھرکس دھلک می زند برای غولک خود "ھم يک مداريست و به گفته خودش " تورمداری"

 آن است که تجربه نشان داد سرانجام کسانی در آنجا بعد از يکی دو فکر می کنم بزرگترين اختالف در اين مقايسه

ھم دروغگوئی بيش نيست، مگر با تأسف در موقعيت کنونی نبايد " تور مداری"بار تکرار صحنه فھميدند که 

کاخ " تورمداری"زياد مطمئن بود که منافع حقير مادی به تماشاچيان امروزی فرصت دھد تا به نيات غارتگرانۀ 

  .جديدی گردند" جمبوری" در صورت آشنائی توبره بردار و چه بسا فيد آشنا گردند، س

  

  :يادداشت
باز ھم از اينکه چند مداری فقير که برای لقمۀ نانی به فريب مردم دست می زدند و آن دخترک يک چشم با  -١

نای خواست ذاتی بو صرف بر مجنايتکاران کاخ سفيد و خانمان قلم به دستی تشبيه گرديده اند که بدون احتياج 

  . از صميم قلب از مداری ھا و آن دخترک پوزش می طلبم،شان خون ھمنوعان شان را می مکند

. نبايد چنين پنداشته شود که گويا من ھم به مرض زن ستيزی گرفتار ھستم" کورپری" از آوردن نام -٢

ھيچ گاھی به آن مرض مبتالء نبوده و اکنون ھمانطوريکه ضمن برخی از نوشته ھايم تذکر داده ام، خوشبختانه 

 به .ھم اعتقاد راسخ دارم که ھيچ تفاوت و امتيازی در حقوق و وظايف نبايد بين زن و مرد وجود داشته باشد

  .عالوه ھيچ گاھی به خود حق نداده ام که نقص فزيکی يک انسان را مورد تمسخر قرار دھم

به گفته دوست عزيزم آقای . ت قصد اھانت نژادی  در ميان نيستبه ھيچ صور" تور مداری" با آوردن اسم -٣

آنھا فقط يک رنگ ، يک مذھب و . مزدوران سرمايه تعلق به ھيچ رنگ، نژاد و مذھب خاصی ندارند" موسوی"

  .يک نژاد دارند که ھمانا تقدس سرمايه است

  ق داد پغمانی ل                                             خا

  

  

  


