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  يونس نگاه

 گھای خاردار ار لقمه
نه قصاب . ھای غربی و نه در حکايات شرقی خوانده بودم ھای مکتب، نه در داستان اين شش نام گوشت را نه در کتاب

ی در ئھا بندی محل، نه حاجی کوچه، نه خان منطقه و نه کدام دوست خوش اشتھا تا حال به من گفته است که چنين دسته

 :گوشت وجود دارد

 ه تاز*گوشت گوسفند رانپر خسی - ١

 گوشت گوسفند رانپر نر تازه -٢

 )دانم معنای اين يکی را ھنوز نمی(چاسب گوسفند  - ٣

 ِگوشت پشت مغز گوساله - ٤

 تماھی فلي - ٥

 ر بدون خا**ماھی لقمه - ٦

ھمين تنوع طلبی افراطی گوشت حکايت . حال استخار در ارگ م  بیۀماھی بدون خار شايد پيدا شود، ولی خوردن لقم

 . گوشت در ارگ از بسی فراوانی، گم شده استۀمز. خار است

اش نباتات طبی را شاخه شاخه و دسته دسته کرده  يک زمان عبدالرحمان خان در ارگ روزھا با حکيمان وطنی و ھندی

ش دچار خورد، چون تن ھای ديگر می  شيوهک و بهآب، ھمراه عسل، بدون عسل، به شکل معجون، تازه، خش با آب، بی

داد، نه دارو اثر داشت و نه استراحت  نه نان لذت داشت و نه شاھی مزه می. توانست درد بود، و سرپا ايستاد شده نمی

 .کارساز بود

ه کار ھا و داروھا بود که گاھی روزھا ب بندی خوراک ھا حبيب هللا خان پسرش در ارگ چنان مصروف دسته پسان

ش را از دست داده بود و در ميان صدھا زن و کنيز از درماندگی خود عذاب او لگام شھوت. رسيد اش نمی پادشاھی
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ھا را  داد که پرندگان و خزندگان و جوندگان و علف خار به حکيمانش دستور می  بیۀجوی يک لقم و در جست. کشيد می

اگر او دست از .  زندگی او بودۀدوا اما در داروھا نبود، در شيو. يابنددسته دسته کرده تشريح کنند و برای درد او دوا ب

 .شد اش گم می بدی و گيچی گشت، درد کمر و دل ش بر می دھانۀداشت، مز تجاوز به زنان و دختران بر می

حکايت از مينوی ارگِ امروز ھم . زد شده است  خارلقمگی ارگ نشينان زبانۀبعد از حبيب هللا نيز بارھا قص

ای بدار، نان گرم، شور  چای ھيلۀبزرگان دولت از گم شدن لذت مز. ِھای پردردسر بزرگان حکومت دارد گرفتاری

در . ھمه نعمات چگونه سير شوند دانند ميان آن نمی. اند شان، به عذاب  کچالو، لوبيا و باميه در دھانۀدار، قورم لعاب

ِ و حرص  تا زمانی که از پرخوری دست نکشند. رود ين میئمثل خار پاست، ھر لقمه  شان از بس فراوانی جمع
 .شان خار خواھد داشت ھای سيرناشدنی خود را لگام نزنند، لقمه

 

  :يادداشت

ردن خود را ندارند، و، تنھا از اين بابت متأثر نشدم که مردم عادی نان خوقتی مطلب حاضر را ويراستاری می نمودم

 نمايد، منابع بين المللی از تشديد فقر و  درصد باشندگان کشور در زير خط فقر صحبت می٩٠ شخص رئيس جمھور از

ه و کبک را ند ارگ نشينان می خواھند مزۀ گوشت بورونھا انسان به ويژه کودکان ھوشدار می دھند، مگيليگرسنگی م

ز آن بابت بيشتر شد که دريافتم مردم ما را چنان يک مشت بی ادانھای ھای شان احساس نمايند، بلکه تأثرم دندر زير 

  :ند، از جملهسوادی زير نام اداره می چاپد که حتا نوشتن امالی درست کلمات را نيز نمی دان

در نوشته منظور از آن نوع گوسفنديست که جھت چاق شدن و که حالی به معنای پستی است، در " س" خسی با -* 

  . می گويند" خصی"آن نوع گوسفند چکيده گوسفند را اخته می نمايند، به ھای آن را " خايه"پربار شدن گوسفند 

  .خصی کلمۀ عربی و به معنای گوسفند اخته و يا بی خايه می باشد

ده در افغانستان بيشتر در دريای شياد " لقه"م  ماھی لقمه وجود ندارد، منظور نوعی ماھی بی خاريست که به نا-**

  .کندز و آمو پيدا می شود

 AA-AAويراستار پورتال


