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 امريکا :  از-انجينر محمد ھاشم رائق

  ٢٠١١ اگست ١٩

  

  کاکاغالم
  

  !باعرض احترام خدمت ھموطنان گرامی 

  دارم ترداد استقالل وطن عزيز تقديم میداستان کوتاه ذ يل رابه احترام ماه مبارک رمضان و سالروز اس

    

روز از نيمه گذشته بود، يک روز آفتابی وروشن بود از ھرطرف خوشی وطراوت می باريد مردم با سرعت 

نيمه ھای ديگر کار ھايش تمام شده وازبعضی ھا کردند و ھريک پی کاری روان بود از بعضی  وعجله حرکت می

ه مبارک اگرچه روز سی ام مند ن نبودھيچ يک مطمئ. ورد عيد می پرسيدند ۀيکی ازديگری دربار تمام مانده،

  .  ھمه منتظر ھالل ماه نو بودند وفردا عيد است يانهکه رمضان بود اما باز ھم معلوم نبود 

 آھسته زيرلب ،چرخاند وی سنگ بلور ماھرانه میر خود را برۀ دست داشتۀکه برند حالی در ماما رجب پينه دوز

  ". روزه داران جھان منتظر ماه نو اند--  - ابرو بنماۀبرلب بام بيا گوش"کرد  زمزمه می

 آمدن عيد را ۀ مژد،وقت افطار که صدای فير ھفت توپ ويا آواز نقاره و منتظر راستی ھمه گوش به آواز بودند

نقل   کلچه قندی، عيدی ماننداز شيرينی بابع نو اھ دردکانھا ده. ھرصورت ھمه آمادگی گرفته بودنده ب. گيرند

سرخ  جلبی رنگه به رنگ ھای سبز، رين، تخم رنگه جوش داده،يخسته شوروش ميان تندوشور،يبادامی ونخودی ، س

  . وزرد  روی تکری ھاوتبنگ ھای بزرگ چيده شده بود

راين آھسته به پايان رسيد، مردھا مانند روزھای ديگر درمسجد جمع شدند عادت مرد ھا ب روز دراز رمضان آھسته،

شد وھريکی  دسترخوان کالن درصحن مسجد ھموار می. نوع غذا باخود درمسجد می آوردند که ھرکدام يک بود

ن شام ريش سفيد ھا وبزرگان درقسمت باالی دسترخوان  به ذاھرچه آورده بود روی دسترخوان می چيدند، بعد ازآ

وانان واطفال که جای نمی يافتند دروسط روی بعضی ازنوج ترتيب بعد جوانان واطفال دوردسترخوان  می نشستند و

شام را ادا  ونماز کردند امروزھم مانند ھرروزديگرافطارمی.   کردند وافطار میستنددسترخوان چار زانو می نش

 مردم از  تا آمدن عيد را دادند، ھمه خوش شدند ومالی مسجد به نقاره چی احوال داد تا نقاره بزندۀنمودندکه مژد
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  دوسره است که دونقاره عبارت ازدھل بزرگ( عيداست  شوند وتمام ساکنين ده خبر شوند که فرداآمدن عيدخبر

  .)ازبلند داردوشود وآ دسته با چوب نواخته می

شود وامشب چون   صبح درمسجد بزرگ قريه ادا می٩ھمچنان مال صاحب اعالن کرد که فردا نماز عيد ساعت 

ز خفتن را می خوانيم، بعد با نواختن نقاره درتمام ده جوش وخروشی عجيب شب عيد است نمازتراويح نيست تنھا نما

ر وغريبی پديدار گرديد نو جوانان بعد ازنان شب درکوچه جمع شدند مانند ھرشب، اما امشب با سرور وخوشی بيشت

  "عقب دروازه ھا رمضانی خواندند

  "ای پر را خالی می کنهيارب رمضان    رمضان سی روزياری می کنه    شکم ھ رمضان يارب،"

  : کردند يک آواز صدا میه   ودر آخرھمه ب

  .ھرچه داری بيروکو    بی بی ھوکو دسته در کندوکو  

که فريضهً  بزرگان ازاين .دادند مقدارپول نقدبرای شان می خانمھاازالی دروازه يک اندازه ميوه تازه وياخشک يا

پايان رسانيده خوش وقت بودند، اطفال ازنشاط جامهً ه  رمضان را بو ماه مبارک جا آورده انده بزرگ خداوندی را ب

، نامزد ھا ازديدار رخسار نامزدھای خودھا "نشاط جامه نو طفل را بی خواب ميسازد "که گفته اند نو قسمی

  :گفتند مسروروخوش بوده می

  .من ديدن رويته برتوعيد وب مبارک باد---- ھالل عيد را درکنج ابروی تو می بينم 

روز ھای عيد که متبرکترين وبزرگترين ايام دينی ما مسلمانان است دارای خصوصيات ورسوم خيلی د لچسب 

  اما اگرکاالی نو ميسر نشود اقالً . اطفالد خصوصاً پوشنمايد لباس جديد ب باشد ھريک کوشش می ودلپذير نيزمی

شيرينی  ،رداده به آنھا پول نقدراربانی ق مھشفقت و بزرگساالن خوردساالن را مورد .لباس پاک را دربرمی کنند

.  نمايند وچشمان را سرمه ھا وپسران خوردسال دست ھای خودرا خينه میمخان و دخترھا. دھند ياميوه عيدی می

  . انگشت کوچک خودخينه می کنند  کوچک باۀبعضی از مردھای جوان ھم کف دست خودرابه شکل داير

که کدورت وآزردگی بوده باشد يکی د يگر را درآغوش گرفته  روند، دربين کسانی خوردساالن به ديدن بزرگان می

 نمايند که خنچهً عيدی می نامزد ھا برای فاميل عروس خود تحفه شامل لباس وخوراکه روان می. نمايند آشتی می

  . باشد  نقل وچاکليت وکيک و کلچه می و نامند ودرآن کاال

عت به چشم می رسيد قبل از طلوع يھرطرف طراوت وزيبائی طب. بھاربودروزمقبول وآفتابی وقشنگ آخر فصل 

 خواب از  نو خواب شان ناآرام بود زودی که ازخوشی کاالیآفتاب مردم قريه از خواب جنبيده و بيدارشدند واطفال

داز ادای نماز کالن ھا بع.  عجله به تن کردنداشته بودند بانکھد را که شب باال ی سر خود استه ولباس ھای جديدبرخ

ماما نادر سقاو بامشک آب . و دکان ھای ده نسبت به ھمه روزھای ديگر زودتربازشد  عيدرا گرفتندۀصبح سرشت

خود روی حويلی مسجد، بازار پيشروی مسجد و پيشروی دکانھا را آبپاشی کرده بود، مردھا با پيراھن و تنبان ھای 

يش مسجد جمع شده باھم صحبت می کردند وازچھره ھای انی پ ودرميدطرف مسجد روان بودنده يا پاک ب و جديد

سبز  دخترک ھا با لبا س ھای مختلف با رنگھای مرغوب و بعضی با کاالی سرخ،. ھمه خوشی وشادمانی ھويدا بود

رسم ورواج ده چنين . زن ھا درمنزل مصروف پخت و پز وتھيه غذای روزعيد بودند. و سياه افغانی ديده می شدند

که مو سفيدان پيش ديگران ازعقب به ھر  صورت دسته جمعی طوریه بعد ازادای نمازعيد ھمه مردھا باست که 

منظوراز خانه گردگ رفع کدورت وآزردگی . ياد می کنند" خانه گردگ"نام ه روند واين رسم ورواج را ب خانه می

  .وايجاد دوستی وتفاھم وصميميت بين مردم قريه و ده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ادای نماز عيد مردان کالن سال بغل کشی وروی ماچی، جوانان و نو جوانان دستھای بزرگان را  امروز ھم بعد  از

دو طرفه دروازه مسجد نوجوانان واطفال با لباسھای جديد پيراھن وتنبان رنگه گيبی، . بوسيده عيدمبارکی نمودند

 پيک دار مکتبی  به سر داشتند ويا کاله) کبودچه، تغر، سياه سور،(پوست قره قلی کاله ھای قرص زری يا از 

در ايام عيد تخم جنگی، (يند  نماجوقه به دور تکری ھای پراز تخم جوش داده رنگه استاده وتخم جنگی می جوقه،

، آھسته از  کردند آھستهکه باھم عيدی می مردھا درحالی). سانقه جنگی ، گدی پران بازی برای جوانان اجازه است

خانه گردگ شروع کردند، ه صورت دسته جمعی به و ب  بزرگ نزديک تپه جمع شدندمسجد می برآمدند ودرميدانی

رفتند سفره   به ديگر خانه ھا در ھر خانه که می فاتحه داران وبعد به منازل بزرگان وموسفيدان بعداً ۀاول به خان

زدند  اف آن زانومی مختصر اطرۀبرای چند دقيق . آمادهمی بود وھرچه پخته بودند باالی آن  ودسترخوان ھموار

  .می رفتندی  چند می برداشتند دعا می کردند و به منزل ديگر ایلقمه

و کسی چيزی نگفت  اما از سر خانه کاکا غالم گذشتند وآنجا نرفتند حتی ھيچ توجه ھم نکردند......  ھمه جا رفتند 

گرچه .  کاکا غالم نیۀ اما خانروند که يک امرعادی باشد چندين سال می شود در روز ھای عيد ھمه جا می مثلی

ی بيند و حتی مکاکا غالم متولد ھمين قريه است ودربين ھمين مردم بزرگ شده اما ھيچ کس اورا به نظر خوب ن

کاکا غالم اھل ھمين قريه واز ھمين مسجد است پنچ وقت نماز ونماز ھای جمعه وعيد را در . دناز او نفرت دارھمه 

، درعروسی  با اوپيش آمد سرد می کنند مردم دهۀھم. می نمايدشيند ونماز خودرا ادا  می نه ایمسجد می آيد درگوش

البته گناھی را . ..... قريه وده آنھا را راه نمی دھندفاميلش را کس خبرنمی کند در مجالسو  ھا ومرده وزنده او

و قابل  ورا بخشيده نمی تواندمرتکب شده است؟ گويند او گناھی کرده بود که به شئونات ملی مردم برخورده وکسی ا

  :س  نام بد را کمائی کرده است گويند اوالدش دربين ولعفو نيست ، اوالد،

نگ در مقابل خارجی ھای متجاوز درخاک مقدس ما فرار کرده ودر خانه پنھان شده  جۀ وقتيکه اوجوان بود از جھب

ه م مجاھد ما سينه ھای پاک خويش را برای بزمان که مرد آندر وطن استقالل  استقالل واسترداد ۀدر معرک. بود

قدرت جھانی ساخته بودند کاکاغالم ازين افتخار ملی شانه خالی نموده واز صف  ر قوای ابر آوردن آزادی سپدست

نام ه اما چون ريش سفيد واز پا مانده شد اورا ب.  او را غالم گريختگی صدا می کرندءمردان فرارکرده بود در ابتدا

  ختم    . ياد می کنند" کاکا غالم"

  


