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 Satire  ــزنـــــــــــــــــــــــــــــط

  

  یللندری قيصد فيعبداللط   
  

  

  "خربوزه شار"
  

  زـنـــــــــط
  

 ليفام با ،بود "نويز کاکا" به مشهور که "نيلدا نيز کاکا" بنام بضاعتی ب یشخص کابل شهری ها دهکده ازی ک يدر

ی خانها ازی ک ينيزم در باغبان بقسم ،بود گوسفند و گاو و بز و نيزم و باغ فاقد که کاکا زينو،. ستيزمي شيخو

 ليفام و خودی شباروزۀ گذار مشکل به و برديم شيپ را نداريزم و باغدار خان نآی مزدور وی باغبانۀ فيوظ هيقر

  .داشت قرار خانۀ شکنج و ظلم تحتی وداليف فرسوده و کهنهی خصلتها بنابر  ونموديم را خود

نخورده  را تاوانيح غم و نداده، آب درست را وی نيزم و باغ چرا نکهيا ه بهانۀب رای وی روز ناشناس خدا خان

  .مينمايد ه نثارشستيناشای دشنامها و نموده کوب و لت اندازهی ب ست،ا

ه يروح رب هيقر خان طرف ازی و رياخ کوب و لت و دشنام مگر مينمايد، تحمل را شماتت و المتمسالها  ونيز کاکا

 .می آيد ستوه بهظالم  آنی گر داديب و ظلم از و نکرده راوی  کوب و لت و اهانت تحمل، اضافه تر نموده ريتأث اش

 و کار کدام آنجا درکه  باشد ،دينما چکو شهر به و نموده ترک را هيقر که ميکند، مشوره خود عيال و اوالد با شب

  .دينما دايپ ،اهانت از جور و رود را یبار

 طرف از تاحال که را خودۀ کسال يمعاش تا ميرود، خان نزد فردا گرفته بود، ليفام با نهائی را ميتصمکه  نويز کاکا

  .دينما طلب بود، نشده پرداخته خان

و  نکرده قبول نويز کاکا مگر ،سازد فمنصر ميتصم نيا از رای و تا مينمايد، اصرار و هدخوامي هرقدر خان

  .کرد نخواهدی مزدور صورت چيه به خان نزد گريد که ميگويد،

 نصف که ميگويد شيبرا و نموده هيتاد را او قبل سال ک يمعاش مين رد،يپذی نم را کاکا زنو گپش که ميبيند خان چون

  .پردازميم تيبرا گرفتم، هيقری اهال از را خود سودی پولها و شد سريم ميبرا پول که زمان هر را معاشتۀ ماندی باق

 شهری گذرها ازی ک يدر و هديگرد کابل شهری راه و نموده بار خود خر گانهی يباال دار و ندار خود را نويز کاکا

 دختر ک يکوچک، پسر دو که خود ليفام با وبدست آورده " همسايه"، يعنی بشکل هيکرا بدون را کوته ای کابلۀ کهن

  .مينمايد آغاز رانو ی زندگ ،ندبود شزن و
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 بدوش را شانۀ اعاش مدت نيدر است، سخی و خيرخواه آدم که خانه صاحب و برديم سر به خانه در را روز چند

  .دينمايم مساعدت و کمک آنها با وی داريخر بوت و لباسی فروش کهنه از هم شان ليفام به و گرفته

  : که ديگويم  يش،شو به نويز کاکا زن  هفته کي نمودنی سپر از بعد

  ."کو کار به شروع و دهک دايپ رای بار و کار کدام برو ؟یخوريم همفت نان کی تا ،زيبخ مردکه، او"

 ،مندوی خربوزه از و شوديم شهری راه بود، گرفته خان از که یپول همان با را سوار شده و خود خر نويز کاکا فردا

  .بعدًا آن را دانه دانه و قاش قاش بفروش برساند تا مينمايد، ی داريخر خربوزه بار کي

 را پف و پناه ها خربوزه تمام "چشک" دادن با راه انيجر در رد،ندا ه ایتجرب کدام فروش و ديخر از که نويز کاکا

  .می آيد خانه به دوبارهی خال دست با شام وميکند 

 و زن به را موضوعی چگونگ نويز کاکا" ؟یکد یکار چه امروز ":هک کنديم پرسان نويز کاکا از شياوالدها و زن

  : ديگويم ،اينطور ميبيند که زن. دينمايم ندامت وی مانيپش ابراز است داده انجام که یکار از و دهکر قصه اوالدها

  ."اس خربوزه شاری اکه  بخدا ؛اس خرزبوزه شاری ا است؟ شار قسمی چی ا مردکه، او"

 و رفته نيصالحی شهدا گردنه به و برآمده خانه از وقت صبح د،ينمايم صبحی جگرخون اريبس به را شب نويز کاکا

  .شود دايپ ه جناز کدام تا شدابی م منتظر شود،يم ستادهيا ،شوديم ختم ها بقبرستان که یراهدر سر 

 کهيوقت. شوديم باال داهشۀ گردن به خراباتۀ کوچ طرف از ه ایجناز که شودی م متوجه قهيدق چند شدنی سپر از بعد

  :ديگويم دار را گرفته جنازه ، کاکا زينو سر راهرسديم نويز کاکای کينزد در جنازه

 اخذ تيم اقارب از مبلغی" یپول مرده "نام به تيم هر از تا داده فهيوظ مرا هستم، خان ناعبدالرحم ريام نفر من

  .ديپردازی م رای پول مرده که ديهستی کس نياول هم شما م،ينما

 از بيترت نيهم به .مينمايند هيتاد شيبرا بود، نموده مطالبه نويز کاکاکه  را یمبلغی معطل بدونو  فورًا متوفا اقارب

ی که اين ماه شش مدتچوک ميشود و در  نويز کاکا کار منوال نيبد .ميکند اخذ" یپول مرده"مرده داران نيز  ريسا

 مردم ماه شش شدنی سپر از بعد نکهيا تا .نميدهد راپور دولت به را موضوعی چگونگی کس چيه ،داشت ادامه کار

ی چگونگرفته و  خان ناعبدالرحم ريام نزدتصميم ميگيرند، که  کهنه شهری اهال از نفر چند و آمده بستوه کار نيازا

  .برسانند ريامگوش  به را موضوع

 و نموده هيحکا ريام به "یپول مرده"ۀ لأمس از و رفته خان ناعبدالرحم ريام نزد  روز آنی فرداهمان است که 

 فهيوظ صاحب ريام بمن که ديگويم کند،يمی معرف شمای اقربا از را خود که "نويز کاکا" نام بهی شخص کهميگويند 

  .مينما اخذ پول مقدار ک ي"یپول مرده" نام به مرده دار هر از تا است داده

 به امروز نيهمرا " نويز کاکا "تا دهديم امر فورًا ده،آم غضب و قهربه  مسأله نيا دنيشن از خان ناعبدالرحم ريام

  .ضر نمايندحا ارگحضور او در 

 ننديب یم سر چشم به و رسانده ءداهشۀ گردن به را خود اجلع طور و شونديم اسپ سوار گرفته فهيوظ ارگی هاياردل

  .شود دايپ ایه جناز تا ،کنديم نگاه چپ و راست به و نشسته گردنه در یشخص واقعًا که

  :پرسنديم و شده کينزد "نويز کاکا" به عاصی و کفری خان ناعبدالرحم ريامی هاياردل

  "؟یا نشسته نجايدر چه منتظر و ؟یستيک تو کاکا "

  :ديگويم جرأت با نويز کاکا

  ."ارميب بدستی پول ،یپول مرده نام به که استم جنازه کدام منتظر ندارم،ی کار کدام چون"

  "؟یريگی می پول مرده گذری اهال از کهی ستيک تو":  که پرسديم او از تکرار خان ناعبدالرحم ريامی هاياردل
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  ."هستم خان ناعبدالرحم ريام نفر مه ": که ديگويم نويز کاکا

 ريام به حضور و رسانده ارگ به عاجل بصورت و ندينمايم سوار اسپی باال کرده ريدستگ را نويز کاکا هاياردل

  .آورندی م انخ ناعبدالرحم

 "نويز کاکا" که یمجرد به ،ميبارد و آسمان و زمين را نميشناسد شچشمان از غضب و قهر که خان ناعبدالرحم ريام

  .دميزن نعره  ند،يبيم را

  "؟؟؟؟؟؟؟؟ميگيریی پول مرده مردمی ها جنازه از کهی توست"

  .دهديم جواب ريام به راماعصاب آ با بود، ه ایساد شخص که نويز کاکا

شو و ۀ ارذگ و رميگيمی پول مرده  ها جنازه از ی صالحينشهدا ۀگردن در که هستم "نويز کاکا" من صاحبی بل« 

  "م؟نک یچ پس نکنم هکاری ا هاگ. سه اخربوز شار شار،ی ا "که یبخاطره ميکنم، خود خانوادۀ و خودروز 

  "؟یچی عن يخربوزه شار ":که ديگويم و دهنمو پرسان نويز کاکا ازرا  "خربوزه شار"ۀ مسأل خان عبدالرحمن ريام

 ريامی براو حکايت آن بار خربوزه را  را هيقر خانی ناروا و ظلم وی زندگی ها قصه همه تمام جرأت با نويز کاکا

  .جام جام اشک ميريزد و نموده بيان مفصل بصورت

حکايت و  که یوقت  ودهديم گوشبه آرامی   "کاکا زينو"گپهای  به ،و غضبناک استی عصب که یوجود با ريام

 دارد، کاکا زينور را مورد تفقد و مالطفت قرار ی بر کنج لبزهرخند در حالی که ابد،ی يم خاتمه نويز کاکا شکايت

داده و امر ميدهد، تا سرگذشت کاکا زينو و آن خان ظالم را تحقيق نمايند و در صورتی که سخنان وی عين حقيقت 

را به حيث " کاکا زينور"ميکنند و " خان"همان است که روز ديگر پوست از کلۀ . دباشد، حق را به حقدار برسانن

  .باغبان در باغ ارگ به وظيفه ميگمارند

   

  :نتيجه
را پيدا کرده است، ورنه چرا امريکا و " شار خربوزه"به ما می آموزاند، که جهان خود حکم " شار خربوزه"قصۀ 

 منزل زده بيايند و ملک ما را جر کنند؟؟؟؟ و من در حيرتم که از دست اين ناتو با بهانه های واهی  هزارها فرسنگ

 پناه ببريم؟؟؟؟" امير عبدالرحمان خان"ظالمان جهانخوار، به کدام 

  

  

   )٢٠١٠  میکانادا ــ سوم( 
 


