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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  ـزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 
  یللندری قيصد فيعبداللط

   ٢٠١٠ اپريل ٢٣کانادا ــ  
  

   

  "شـَـک"نی که ـيع" سالم"

  زـنـــــــــــــــط
  

ی ها قصه و گپها کالنها، زبان ازی ليفامی انزندگۀ محدود درو ی کودک آوان ازند هر کس ديگر، بمان جانب نيا
 به ستيطنز و حکايت همی ک يجمله از .است انداز نيطن گوشم در حالب تاتعداد زياد آنها  که ام  دهيشن رای گوناگون

  .»"کش" يعنی که" سالم"« نام
گوارا  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" زيعزۀ خوانند یبرا راآن  تا اورميب فشار ذهنم رب طنز نيابيان  در مميکوش

، زيعز ۀ کابلکهن شهری ها کوچه پس و ها کوچهساخته و بحيث يادآور گوشۀ کوچکی از روابط ذات البينی مردم 
 و خاطرات فراموش محبوب نيزمسر آن به اليخ بالپر و  با را پورتال زانيعز شما آرزومندم، که .مجسم بگردانم

  .لحظه ای را باهم به ياد آن روزگاران فرخنده بگذرانيم بتوانم، تا کشاندهناشدنی آن 
" ادبی"اصطالح گويا ه ، به شهر کابل کوچ کرديم و ب"للندر" زادگاهمی بايزۀ دهکد ازکه  ه بودمسال هفت کنميم فکر

به هر صورت در شهر زيبای کابل . مکتب در للندر بوددليل اين کوچ و نقل مکان هم فقدان . کرديم" نقل مکان "، 
فاميل ما متشکل از يازده نفر بود، که عبارت . حويليی را کرايه گرفتيم" قاضی فيض اهللا خان"متوطن شده و در گذر 

  .پدر و مادر و مادرکالن و سه خواهر و پنج برادر: بودند از 
 نزد خانه در نکهياز .نمودم آغاز را درس "خان جان دارسر مکتب" در و نمودند مکتب شامل مرا بعد روز چند
بچه ها و  با نوی فضا ک يدر که بودم خوش اريبس و شدم رفتهيپذ دوم صنف به ،بودم خوانده درسی کم ليفام

 راهنيپ از که بردميم لذت نياز شتريب بالخصوص بود، دهيگرد سريم ميبرا خوبی فضا و شده کجای يشهر نوجوانان
 کهنه از .مه بود، پتلون پوش گشتطيمح و مکتبی تقاضا بر بنا و شده دور داشتم، تن به زمان نيا تا هک تنبان و

 با. هم برايم گرفتنديا پشتکی پشتی ی چرم بکسيک  و ندديخر بوت و راهنيپ لون،تپ ميبرا چنداولی سرای فروش
 .يابد ادامه عصرها تا مکتب کاشی ا ،ردمکيم آرزو که بودم خوش ه ایانداز به و رفتميم مکتب فراوان ذوق و شوق

 شوق از  هم من. نمودندی م پرسان من از ليفامی اعضا شباز طرف  خواندم،يم مکتبروزمره در  که یدروساز 
  .گرفتميم فرا و برده شيپ قيدق صورت به را مکتب درس ،ليفام ترسهم از  و

 طنزبيان آن  که موضوع اصل از نکهياز ديبخشيم! "انافغانست آزاد  ــآزاد انستانغاف" پورتال ز،يعز خوانندگان
  .است قرار نياز طنز .رفتم دور ،موعود بود

 ازی کياز زبان  را ه ایقص ،بودند نشستهی صندلی ها پته در ههم و ميداشت مهمان که زمستان های شب ی ازک يدر
  :شنيدم  نيچن ،بود خيلی ماکاکا که ما مهمانان

 "سردار" نام به که ه است،ستيزيمی شخص گذر نيهم در و کهنه شهر نيهم در خان عبدالرحمان ريام زمان در
  .نمودنديم خطاب "صاحب سردار" نام به رای و هايکوچگ همه و هبود مشهور
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ی لباسها و شنيف مود، از زمان آن در و بود نمودهی سپری کودک آوان در را خوبی انزندگ که "صاحب سردار"
و  راهنيپ با گذر در رای وی کس چيه .بود زاريب تنبان راهنيپ از و داشته تن بهی شيدر شهيهم ،کرديم استفاده کيش

 ملبسی شيدر اين مرد شيک پوش، مگر در پيری هم  با. روزگار ميگذرد و دوران پيری درميرسد .بود دهيند تنبان
 باالپوش ،زمستان اميا در .داشت یم لب در پيپ ا يوی ئوبايک گاريس و بدست عصاچوب بسر، شپوی کال و بوده
 به برامد،يم اش خانه از که راه طول در و نمودی م فادهتاس زين گردن رنگارنگی دستمالها از و کردی م تن به دراز
ی کيعل سالم سرک، چپ و راست دکانداران تمام با و داشتهی کيعل سالم هايکوچگ تمام با و کرده نگاه چپ و راست
 "صاحب سردار" گذشت،ی م سرک از سردار که یوقت هم دکانداران. ستينگری م احترامۀ ديد به را شانۀ هم نموده
شيرين جواب  یزبانيا با  و سرۀ اشار دست، نمودن بلند باهم  سردار و نمودندی می کيعل سالم نموده، خطاب
  . ميگفت

 دنيد که ند،آمد بوجودی ديجدی نسلها مدت نيای ط در و داشت ادامه نيچنی ريپ تای جوان آوان از سرداری زندگ
 با کوچهی ها بچه که رسديمی بحد گپ .مينمود مضحک و آور خندهشان يبرای کيعل سالم چنان و افهيق نيچن
کش و "چون  .نثار سردار ميکنند را پهلودار کلمات ،خودی ريت ساعت خاطر به و را ميگيرند مزاح سر "سردار"

 سردار کهی زمان هررا ميگذارند و " کش"قرار ميگيرد، بر وی نام سردار از همه بيشتر مورد توجِه بچه ها " فش
  :که دندزيم صداميدادند، ولی از پشت سر  سالمدر اول  ،ميگذشت گذر نياهای  کوچه پس و ها کوچه از
   

  !"کش! صاحب سردار"
  

ۀ کلم از هر طرفکه  بعدها اما نداشت ناگوار ريتأث چندان سرداری باال "کش"ۀ کلم اولی ها هفته و روزها در
  .ندينمايم استعمالی ريت ساعت و تمسخر قسم به را" کش"ۀ کلم که ،باال ميشد، سردار فهميد" کش"

 ريام نزد که گرفت ميتصم بود،  ویاقاربۀ جمل ازشناخت داشت و بلکه  ناخ عبدالرحمان ريام ليفام با که سردار
  .اوردين زبانر ببرايش  را "کش"ۀ کلمی کس ندهيآ در تا ،دينمای آور اد يوی به را موضوعی چگونگو  رفته
 مامور به بناًء .است قرار چه از لهأمس که فهمدمي نموده تبسم گردد،مي مطلع موضوع از که خان عبدالرحمان ريام

 به ، کهمی نمايد روان را خودی های اردل شد،يم ادي" سپوت "نام به زمان آن در که کهنه شهريۀ ناح همان موظف
شته باشد، که کلمۀ ندا حق یاحد و  خودداری نموده"کش"ۀ کلم استعمال از ندهيآ در تا ،دينما گوشزد طقهمنی اهال

 ٥٠٠ مبلغ بکار برد، سردار به را "کش"ۀ کلم یکس اگر که ،دهدمي امر منًاض و .داستعمال کن را برای سردار" کش"
  .گردد حبس ما شش مدت و شده مهيجر  ــبودی اديزبسيار  پول زمان آن در کهــ  هيروپ
 در ندارد حق کس چيهازين به بعد  که ديگرد حاصلی استحضار گذر بزرگان از خان عبدالرحمان ريام تيهدا طبق
  .دينما تعمال اس را" کش"ۀ کلم سردار برابر

 تا جوان ازی کس چيه گريد و ميشود تيت ،کوچه پس به کوچه و پس کوچه به کوچه گذر،اهل  نيب در خبر نيا
 دستور نيچن از بعد. دينما استعمالرا " کش"ۀ کلم سردار مقابل در تا نداشت را   جرأت آنکالن تا خرد از جوان،نو

 ا يو کرنديم فرار مقابلش از ا يدند،يديم را سردار کهيوقت نوجوانان و ها بچه گريد ،خان عبدلرحمان ريامو اخطار 
  : که گفتنديم و هکرد فادهتاس ِ  کشاله دار،سالم از" کش"ۀ کلم عوض به تعداد ک يهم و بودنديم خاموش نکهيا

  !"سالم ؛صاحب سردار    !سالم ؛صاحب سردار"

  .آبرويش دوباره بجا شده است و غرور  خشنود است، کهسردارمدتی به همين منوال ميگذرد و 

 با نگاههای معنی دار و شده ظاهرش مقابل درحق و ناحق  کوچهی ها بچه همه که ،شوديم متوجه مگر یمدت از بعد
  : نديگويمبصورت کشاله دار 

  !"سالم؛ صاحب سردار    !سالم ؛صاحب سردار"

ی کاله شپوی خود را پيش روی خود گذاشته و به فکر فرو روزکه ازين گونه سالم دادنها به ستوه آمده است،  سردار
اين عبارت دقيقًا   کهشود،يم همتوج. درا درياب »!"سالم ؛صاحب سردار  ! سالم ؛صاحب سردار"«ميرود، تا معنای 

  !!!!!!!! را افاده ميکند"کش"همان معنای 

 با و شده ظاهر شمقابل درها  بچههمين که  شود،يم رونيب خانه از خودسرداری  جالبۀ افيق همان با سردار که فردا
  : نديگويمو صدای بلند  لبخند

  !"سالم ؛صاحب سردار  ! سالم ؛صاحب سردار" 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  .ديگويمه غيظ آمده، سردار ب 

  "شــــــــــــــــــــــــــــــــــک"  کهیعن ي"سالم"! ها حرامزادهی ا" 

  :بدين نتيجه ميرسد، که زبان بچه های شوخ کابلی را کسی بسته کرده نميتواند، چونسردار 

  !!!!!!!!خواهند گفت" حال"زبان ند، مطلب خود را ب گفته نتوان"قال"زبان اگر ب

  

 


