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 شھکاری در چپن

 

ان قبل از کودتای خونين زم ۀارنوال در شعبات فعال وزارت عدليڅکه مدتی بحيث  نآبعد از 

عاش در يکی از مُ  بجرم اينکه چوکی را بند انداخته بودم با حفظ رتبه و ،وظيفه نمودم یثور ايفا

بودجه زده نيز  زده وارنوا1ن و قاضيان فلکڅديگری از که تعداد . تبديل شدم شعبات غير فعال

بناًء فرصت زيادی برای بيان . تعداد ما زياد و کار کم بود .داشتند درين شعبه تشريف

و . داشت که ما از آن حد اعظم استفاده را مينموديم و غيره وجود دل ھایدرد ھا وسرگذشت

نيک اتاق ما به باغ قصر و از تصادف  چون وزارت عدليه در قصر دارا1مان جاگزين بود

افزود و  پرندگان بخوشی ما می فواره ھا و شنيدن آواز شگوفه ھا، ف بود که ديدن گلھا،شرِ مُ 

گفت و شنود به پايان  و که بدون اينکه کدام کاری کرده باشيم روز را با قصه ھائیچه بسا روز

گرفتند سفری به  تصميم در ھمين ايام دو نفر از ھمکاران ما باھم متحد شدند و. ميرسانيديم

 کابل به که در آنجا ارزان دستياب ميشد و دررا  طرف اجناسی المان غرب نمايند و از آن

ير و سفری در اروپا نمايند و ھم سودی با خود بياورند که ھم سَ  ،قيمت زياد بفروش ميرسيد

جانب المان غرب داشت گرفتند و را پرسيدند و ياد ام احتياجات شانسپس از ھرکد .داشته باشند

رفتار از آنجا يک موتر تيز .و حاضر شدندماه نگذشته بود که آمدند  ھنوز يک. پرواز نمودند

که توانسته بودند جا داده از طريق  يکی دو يخچال مستعمل با ھر چيزی خريده در بين آن

مملکت بعد ازينکه قصه ھای زياد از سير و سفر خود و . بودند را رسانيده خشکه وارد و خود

. بازی اظھاراتی نمودند ۀاز آوردن چند جوره قطع نمودند، المان که ما ھيچگاھی نشنيده بوديم

خانمی در حالت  رای يک تصويری ازاھر ورق آن د خصوصيت اين قطعه ھا درين بود که
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يک  .زيادتر در معرض فروش گذاشتند عريان و سکس بود و بدين مناسبت آنھا را با قيمت

مسند قضا  را يکی از ھمکاران که قبEً مدت زيادی قاضی بود و در عه ھابسته ازين قط

جيب خود گذاشت و  در را قاضی صاحب ميگفتيم خريداری کرد و ھم ما اونشست و ھنوزمي

وقت . ھای مخفيانه از تعجب رد و بدل شدھاما در بين سائر رفقا نگا درباره ھيچ نگفت،

و  ما حاضر شديم و مذاکره ۀثل ھمه روزھا ھمفردايش که باز م .رخصتی شد ھمه رفتيم

جانب قاضی ه که شوختر از ھمه بود رو ب ءيکی از رفقا، مباحثه به اوج حرارت خود رسيد

ه کردی؟ چبا آن بسته قطعه که ديروز خريدی پرسيد جناب قاضی صاحب  صاحب نموده و

از وقتيکه آن قطعه : گفتديگران قرار گيرد  یگمان نميکرد طرف تمسخر و استھزا قاضی که

تبه سر آنرا صبرانه منتظر فرصتی بودم که يکمرمی تپيد و بي ھا درجيبم جا گرفتند بسيار دلم

انه نيز خ در تا اينکه بخانه رسيدم و .از نظر بگذرانم باز کنم و اوراق آنرا يکايک و جداگانه

 .ھا فرصت ميسر نشددر موجوديت خانم و او1د

خانه ما که در خير خانۀ .آمدمبر خانهھواخوری از  ۀنم را سر شانه انداختم و به بھانبناًء چپ

ست با آنھم ھرطرف که ميرفتم يکنفر مقابلم اعظم دور و پيش ما از سکنه خالی و قسمت  است

تپه رسيدم و در آنجا چپنم را در سرم انداختم و عقب يک کنده  ۀتا  اينکه به دامن ميشد، ظاھر

آنگاه اوراق را . ببيند خيال کند که برای دفع حاجت نشسته ام هنشستم که ھرک سنگ طوری

ھنوز به نصف نرسيده بودم که ھوا تاريک شد و  ،آنھا را از نظر ميگذراندم کشيدم و يکايک

البته نصف باقيمانده را امروز بھمان شکل ديروز مEحظه  .نداشت ديگر چشمانم توان ديدن

خود  ۀمشکل جلو خنده شوخ که تاکنون ب یرفقا اينجا رسيد، وقتی تا گفتار قاضی .خواھم کرد

قاضی صاحب که  .شدت و آواز بلند خنده سر دادند شان ترکيد و به ۀيکدم خند ،را گرفته بودند

را به  سخنان رکيک ديگران برآشفته شد و با چنبن حرکات را انتظار نداست تحمل نکرد سخت

  :و گفت گرفتباد دشنام 

  »من و چپن من چه غرض؟ را به کار چپنم شما و اختيارم خودم ميدانم کارم ودلم « 

نتيجه اين شد که بعد از آن تاريخ تا مدت مديدی قاضی  ديگران ھم بالمقابل جدی شدند و

مه روزه ھمان آش بود ديگران ھ نميزد اما برای گپصاحب با1ی ھمه قھر بود و با ھيچکس 

در  یدرينجا چند فرد .ود اين حرکات چپن قاضی صاحب چون محرک اصلی. و ھمان کاسه

 :طرف قبول خوانندگان محترم قرار گيرداست اميد که م سروده اوصف چپن 

 مکر و صد فن آفريدند  ناھزاره چپن آفريدند        ـــک  روزی  از آن

 رمن آفريدندـــــــــــھا به خخباثت        خيانت رم وــــج به بازار ھوس،
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 ن آفريدندـبه درج دروغ و کذب       ر شانه تا يک شاخه کردند چپن د

 جامن آفريدند به زيرش زنگ و    ون دامن گسترده دارد    ــــــچپن چ

 رعن آفريدندــــــتف  آغوشش به   وش مھرش باز دارد      ـــــــچپن آغ

 يدندو که کفن آفرـــّـــــــچپن مگ      جان   م است نیـــچپن آسايش جس

  راستم بگويم رـگ  نيست چپن بد 

 کن آفريدندراد گورـــــــاف  نينچ

  

  

  :رــــتذک

در تداول . ميباشد، اصEً بايد به ضم عين تلفظ گرددعربی " تفعلـُل"که از باب " تفرعن"کلمۀ 
در شعر فوق نيز تلفظ معمول عام ما . عام دری افغانستان مگر آن را به فتح عين اداء ميکنند

 .بوده استمن د نظر م


