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  سيدموسی عثمان ھستی

٠٧.٠٧.١٠  

  
  

  ازجنس خروسخانم سپوژمی زرياب خروس 

  شاھان حزب دموکراتيک خلق است؟

د شير را برتنش می کردند دلش می خواست در زمان حکومت خلق وپرچم بود ھرکسی را از راھی می گرفتند وجل 

   می گذاشتند و مرد کی بود که بگويد من انقالبی نيستم  يا نمی خواست نام وی را سربازانقالبی

ه مرض و من که در خانه ازترس سربازگيری پنھان بودم  ه خاطريکه ب ان ب درگوشه خانه باچرت وفکردست وگريب

تان دماغی دچار نشوم چند کفتر در گوشۀ بام ه دوس ه گفت ا ب رواز ونشست کفترھ ا پ ن ب د وم ال بزنن ه پروب تم ک  گذاش

ری  ايرانی حال کنم از گي  ھمسايه ھا عصر که می شد کفتر ھای خودرا می پراندند ، مگرمن از ترس تالشی وسر ب

  در تاريکی صبح کفترھای خودرا می پراندم و گرچه تاريک می بود بازھم حال می کردم نه چندان 

ا در صبح سبب ھرروز   يکی از کفترھايم گم می شد من که سابقه به کفتر بازی نداشتم نمی دانستم که پراندن کفترھ

  راه گمی کفترھا می شود 
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روز وشب برايم يکسان می گذشت قيودشب گردی درشھرحکمفرما بود پشه از ترس پوليس ، عسکروخاد درشب پر 

ا آن جسامت وق ه آدم ب تن در شب در زده نمی توانست چه رسد ک رون رف ذارد بي رون دروازه بگ ه بي ا ب واره پ د و ق

  حقيقت خود کشی بود ھمه از اين حالت خسته بود حتی دولت وقت 

ا آخر امه حيات دولت داری خودادا اين روش را برای اد چون ترس برادر مرگ است دولت ناچار بود که د وت مه دھ

ه داشت ن روش ادام م حکومت مجاھدين ھم اي ابق  طالب ھ ل س ا مث ا ھ ود شب گردی رادر بعضی ج ن روش قي  اي

  عملی ساخته بود 

ودم ايم نگران ب ه  ھر لحظه من از گم شدن کفتر ھ ا موريان ر ھ م شدن کفت زم را تکرار گ ردم ومغ ج می ب  وار   رن

انی ميخورد ولی ناچار در گوشۀ خانه نشسته بودم و گگ ترانزستور جاپ ا ھر مشکل می ساختم فقط رادي ست  د  ب

اختم  ھمراه وتسالی دلم بود ودر وقت دل تنگی خريد پدرم م ھای خود می س ق غ در را رفي    راديوی نشانی دست پ

تم ائين می گذاش ی پ شنود، صدا را خيل ودم می . از ترسی که صدای راديو را کسی ن ه ب ی بی سی را گرفت وی ب راي

ه ان م گفت از ھ سی دروغگويی را دارد ب م پالي و ھ ن رادي ر شنيدم اي م زي او ميش شھزاده است من ھ او سر گ ه گ د ک

ا " که پسر  تبليغات اين راديو مانند ساير افغان ھا قرار داشتم وآن را می شنيدم در عين شنيدن راديو بفکرم گشت کاک

ديم " گلی زرگ ش ياه دريک محل ب ليم س ا س ا ب اخورد يکج ا فاصله دارد و م ه م ر از خان ه دور ت ياه سه خان ليم س س

ردی خودش پدرش ود شب گ شده قي تم حاال ده شب ن ا خود گف ا می باشد ب ۀ م ازان منطق ه کفترب  وپدرکالنش از جمل

ر ھای خودرا می پرسم  حکمفرما نيست سری به خانه م شدن کفت  کا کا گلی می زنم واز پسر گلی سليم سياه علت گ

تماز تجربه پسرکاکا گلی سليم سياه استفاده ميکنم راديورا که ساعت ھشت شب بو ه از  د سر جای آن گذاش تم ک  خواس

سر داشت ا می  خانه بيرون شوم مادرم که پنج دختر ويک پ ستاده شد گفت کج و من اي ود جل شه نگران من ب  وھمي

   او بچه؟  روی

سر يش پ رآيم پ ی " گفتم مادرکفتر ھايم گم می شود ميخواھم لشم از خانه ب ا گل م شدن " کاک ان گ روم جري ياه ب ليم س س

   واز تجربۀ او استفاده کنم  ودرا به وی بگويمکفتر ھای خ

ی  نی نی مادرم گفت ا گل ا ک سر ک ا   او بچه کوزه ھروز نمی شکند يک روز می شکند من می روم پ ياه راب ليم س  س

  خود به خانه می آورم 

  د  نه مادر ھيچ کس نمی داند که من عسکر گريز ھستم شما کم تولی را ياد بقال شور بازار ندھي من گفتم

  من پنج دقيقه می روم بر می گردم 

ه شدی  لب در وازه ايستاده ام او بچه حرف گوش نمی کنی برو من ا برگردی من دھن در وازه   تو که داخل خان  ت

  ايستاده ام تو از خانه برآيی دل من گواھی بد می دھد 

  مادر چه ميگويی من بچه خورد نيستم 

  تو بچه خورد نيستی 

   شده  تو تنگ سر  شرايط زندگی 

   از دل مادر می آمدی  کاش بچه دار می بودی که

  حرف زياد نزن برو 

  وقت ضايع نکن 

  به حرف نمی شوی  

  مرغ تويک لنگ دارد 
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   ھستم  برو من ايستاده 

  خدايا اين بچه را در پناه خودت حفظ کن به حرف من گوش نمی دھد

   گلی شدم ھنوز حرفھای مادرم خالص نشده بود که داخل خانه کاکا

   خاله جان سالم کاکا جان  سالم

ديمعبدالحق ا جان من درواليت  جان شما کجا خانه ما کجا دير شد که شمارا ندي  رخصتی   تخار عسکر ھستم  کاک

ردهعبدالحق  آمده ام ه دل  جان خودت رفتی يا تالشی ترا ب ا کی ب ه  کاک ای خود ب د از   وپ شتارگاه می رود مجاھ  ک

   دو چند ظالم تر از مجاھدين سگ زرد برادر شغال است  وحزب دموکراتيک خلق ظالم وبی خداحزب دموکراتيک 

داختعبدالحقراستی   اھی  جان اين حرفھای شما بيادم قصه روباه را ان د روب يد   ميگوين ود کسی پرس رار ب ه ف ا ب  پ

سانيکه سه خصيه   پا به فرار ھستی چرا با اين تندی ان داده شده ک د  گفت که فرم سان است باي وان است ان دارد حي

و  يک خصيه آن کشيده شود گفت تو چند خصيه داری روباه گفت ما پدر در پدر دوخصيه داشتيم وداريم پس مشکل ت

ا  چه است که فرار می کنی ن ج  نه تو سه خصيه داری نه خانواده تو سابقه سه خصيه داشته روباه گفت مشکل در اي

ه يش ازاينک د  است پ شند حساب کنن ق  يک خصيه را حتمی می ک ی خدای حزب دموکراتيک خل  راستی دولت ب

   پيش از اين که حساب کنند خصيه می کشند  ومجاھدين

   کوشش کن که کشته نشوی   جان که به عسکری رفتیعبدالحقخوب کردی جان کاکا  

  کاکا من کوشش می کنم قسمت خدا می داند 

ا عبدالحق   ات به شما چای بياورد چای سبز ميخوریخانه که خاله  جان داخل  با سليمبرويد  ياه کاک ا چای س  جان ي

  چه مشوره ای؟ .  تنھا يک مشوره از سليم جان می گيرم چای نمی خورم مھمان دارم

ارا می  ر ھ د کفت از صبح راميخوانم بع تم نم ه از خواب برخاس کاکا من چند روزی شده که رخصتی آمده ام صبح ک

  پرانم 

م می شودجان کاکا تج د از  ربه ميوه شيرين است شما نو کفتر باز شديد کفتر را درتاريکی کسی نمی پراند راه گ  بع

ه عصر داخل شود  نماز پيشين تا عصرکفتر پرانده ً می شود خصوصا از طرف صبح که آفتاب برآمد وپيش از اينک

د کفتر پرانده شود غير از اين دووقت کفتر ھا گم می شود کاکا راستی من ت ا چن جربه نداشتم کفتر ھای من گم شد تنھ

  بدجنس مثل تره کی مانده 

  تشکر کاکا از رھنمايی تان 

  کاکا خدا حافظ خاله خدا حافظ سليم آغاخدا حافظ 

   علی جان  چراغ

   سليم آغا  چه

  من ورفيق ھا ديدن تو می آيم 

  باشد چرا نی  

   جان عبدالحق  چندروز ھستی

  ستم سليم جان دوسه روز ديگر ھ

   وغيره رفيق ھا می آيم  ً جان حتما ھمراه شاه لبو ھمايونعبدالحق

ان  سليم جان تو خودت خانه ما بيا که حرف بزنيم از گذشته ھا ياد کنيم ازآوردن ارجل ھا خوداری کن من ديگر ھم

   در ھر شمال سر شوردان مانند شبدر   ديروزنيستمعبدالحق
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  آدم را خوراک خرمی سازد 

دالحق ه عسکری ومکتب  راعب د ک ه ان ان گفت ی بزرگ ال می زن ا ح ی ب ای خيل ه عسکر شدی حرفھ ستی از روزيک

  وزندان شخصيت انسان را تغيير می دھد 

  سر شوردادن مانند شبدر در شمال يعنی چی 

بدر ھای  ان ش ه می شود خر ھم ه کل ه ب دين شبدر کل د چن سليم جان نديدی که در بھار وقتيکه شمال شبدر را می زن

ار سر شور می  ال زده وکله به کله را زود می خورد اين حکومت ھم در انتظار استشم ا کی در ھرک ه در کج  ک

   به خری که کار نداری اوشه نگو   اند دھد تا او را دستگير بسازد بزرگان گفته

  احتياط کردن جان از نگاه اسالم فرض است 

  سليم جان من رفتم مھمان دارم خدا حافظ 

  لت نارام بود سالم مادر د

  خوب شد بخير آمدی" تا گوساله گاو مييشه دل بی بی آو می شه" بزرگان گفته اند  بچيم اوالد داری کار آسان نيست

  نگفتن چرا کفتر ھای تو گم می شود 

ران ر را بپ ا عصر کفت د ت ن  چرا نی گفتند که کفتر را در تاريکی نپران از آفتاب برآم ز ھستم در اي  من عسکر گري

 کفترپرانده نمی توانم عسکر ھا از کوچه تير می شوند اگر اين کار را من بکنم معنی اين را دارد که گرگ  ت منوق

  را بگويم بيا حق بابای خود از من بگير 

  بچيم کفتر بازی مھم است يا زندگی 

  خاک به سر کفتر 

  مادر من زن نيستم در کنج خانه بنشينم تاکی اين کار را کنم 

   آورده صبر خدا می کنيم چاره نيست  ين روزرا سرما ملت مظلومبچيم خدا ا

  مادر در دروازه کسی ھست 

ارا کردی کيستی ھمايون چوتار برادر شاه لبو ھستم اد م ه ي ين حاال   سالم ھمايون بچيم چطور شد ک ه جان ھم  خال

   می زنم عبدالحق سری به خانه  گفتم يک  از تخار آمدهعبدالحقيک کفتر به سليم سياه آوردم سليم سياه گفت که 

  وب کردی صفا آوردی قدم ھا سر چشم خ خاله جان خود رادير شده ھم نديدم اوراھم می بينم

  بچيم  عبدل

  چی مادر چی مادر 

  بيا که ھمايون جان آمده 

  مادر آمدم مادر آمدم 

  ھمايون در غضب خدا شوی دل جگر من را با اين آمدن کشيدی 

   می روم که قيود شب گردی می شود  ر خوب کردی که دل من ھم تنگ بود بيا برويم خانه چه کا  سالم ھمايون

     در تخار خوش ھستی  عبدالحق

  ھمايون عسکری چه خوشی دارد 

سازم  من ترا از سر چھره کنم  ديگر نرو بيا که  اگر مشکالت داریعبدالحق رای خود عسکر ب    در فرقه قرغه ھم

ويم   که بارک ھای نو می سازيمديروز ضابط تولی ما گفت رم می گ  به چند خشت مال ضرورت داريم من ترا می ب
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روش   من ھمرای شان آشنا شده ام ھرچيز را که اين خشت مال است ازار بف ه ب ا ب د م  روس ھا به فرقه روان می کن

  ُمی رسانيم ھم ساعت من تير است وھم صاحب منصب ھا جيب شان پر 

   ديگران  سم برق لچ ھستی شور خوردنی نه خودت حساب پول خودرا می دانی نهراستی من که ترا می شنا

  ھمايون صبح حتمی می آيد 

   بچيم من کدام وقت دروغ گفتم عبدالحق

   قيود شب گردی می شود غير سگ وپوليس وخاد کس ديگر در شھر گشته نمی تواند  ھمايون اگر نمی باشی برو که

   می روم   زنده باشیعبدالحق

   فردا می بينم ترا  احافظخد

  هللا ءانشا

ارمی  ايون چوت د صبح ھم مادر من ديگر زياد حوصله پنھان شدن را ندام چيزی که در قسمت انسان باشد پيش می آي

  آيد من راه ھمرای خود می برد عسکر می سازد 

را بچيم چه اعتبار دارد مادر اگر جای خوب نبود مثل که صد ھا دفعه فرار کرده ام باز فر دالحقار می کنم م  سر عب

  پريده ميگويند 

   مادر   می آيد تذگره من کجا ھست مادر برو خواب شو من ھم خواب می شوم که صبح ھمايون چوتار

  بچيم سر طاقچه قرآن شريف 

   زنگ دروازه است عبدالحق

  شايد ھمايون چوتار برادر شاه لبوی دزدباشد  

  ًحتما ھمايون چوتاراست 

  کيستی ؟ 

   است خاله در را باز کن ھمايون ھستم  حقعبدال

   رفتن من تا فرقه چه اعتبار دارد؟   ھمايون که من را با خود می بری

   تالشی بگيرد  مرا اگر در راه 

ار   شوھر خواھرمن است  چقدر بزدل ھستی بيا اين تکسی وان که ھمراه من آمدهعبدالحق ه زراعت ک  ھم در فاکولت

اختيم چرا  در خاد کار می کند وھم  می کند من آدم خام نيستم حاال می بينی که چقدر خلقی وپرچمی را برايت خر س

   تو مرا تا حال نشناختی عبدالحق

   گرفتی بلی گرفتم چار قطعه عکس سياه وسفيد ھم ھمراه خود گرفتم عبدالحقتذکره خود 

   عبدالحقپيش بنشين 

  سالم برادر وعليکم به سالم 

  پيش بنشين 

   می نشينم  ھمايون من در پشت الال  نه

   راه گير بی خدا نشان می دھد  چراغ نترس ھرجا که استاد ما کند زلمی کارت خود به

   جان تشويش نکنيد ھمايون جان راست می گويد عبدالحق

د من رده نمی توان ايين ک را از تکسی من پ   جان برارنام من زلمی است رفيق ھا يم مرا استاد می شناسند پدر کس ت

   مستقيم با داکترنجيب وداکتر بھا ارتباط داريم  وشاه لبو خسر بره من
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  ھمايون امشب من در قطعه می مانم يا خانه می آيم 

و عبدالحق م گيرت  دوسه روز حوصله کن چھار طرف خود را بلد شوی باز نه تنھا که ھر شب خانه ھستی چند پول ھ

  می آيد به ھفت پشت من دعا ميکنی 

 آدم کاکه است احسان تورا فراموش نمی   رفيق من از بچه ھای کارته چھار استعبدالحق باشی اين زلمی جان زنده

ا  کند حاال سر ش روز آمده ا اينج ارا ت ه م ده باشی ک  انسان يکروز در بغل جای نمی شود يک روز در مشت ، زن

  تيم سالمت آوردی وگرنه از دست آدم دزدان بنام تالشی تا اينجا رسيده نمی توانس

د شوخی  ھمايون شوخی نکن رده نمی توان تاد ک  حتا پشک ھای ما وشما کارت خاد را دارد کسی ما وشمارا جای اس

  نکنيد 

   ھمايون شاه ومادر جان سالم بگو  خداحافظ

م  بچيم  آن بروتی آمر تشکيالت استعبدالحق دازی من ھ شکالت  ھميشه که به پشک چربو می ان ه آمر ت و ب    چرب

   داخل دفترآمر تشکيالت  م اورا آموخته خور کرديم مرا که ببيند ماند کچک سگ دمبک می زند بيا که برويماندخته ا

  سالم 

   رفيق ھمايون خيرت است  وعليکم

  آمرصاحب خير خيرت است 

  ضابط تولی ما چند نفر خشت مال کار داشت 

  اين رفيق من خشت مال است 

  اين را به تولی ما اگر زحمت نشود بدھد 

   نام دارد عبدالحقاين 

    آدم کاکه است

  تذکره داری؟ 

  بلی تذکره دارم چھار قطعه عکس ھم با خود آورده ام که در چھره خط من نصب کنيد 

او بچه مثلی که از کدام قطعه فرار کردی که تمام قوانين چھره شدن را می دانی نه صاحب رفيق ھمايون به من گفت 

  ر که تذکره وچھار قطعه عکس بگي

  اوبچه ساکن کارته چھار ھستی 

    بلی صاحب 

  در کارته چھار؟ خشت مال درکارته چھارزندگی می کند؟ 

  آمر صاحب اين رفيق مارا زياد فشار ندھيد چھره کنيد که من در تولی ھمراه خود ببرم 

   رابا خود ببر  ھمايون اين معرفی خط

  ی ھم يک تيلفون بکن آمرصاحب اگر زحمت نشود به قومندان تولی ما به شش پا

  ھمايون تو می دانی که من و تو پرچمی ھستيم او خلقی 

   ببر  عبدالحقمعرفی خط را با خو و

  ھمراه تو روابط خوب دارد  

   می ترسد  از شاه
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و   وعليکم به سالم رفيق ھمايون خان   قومندان صاحب سالم ه وبيست کيل ه آيين ار تخت ول چھ قو مندان صاحب اين پ

  ھفت خريطه سمنت سيخ گول و

   رفيق ھمايون  اين کيست

     است ضابط صاحب خشت مال کار داشتيد با خود چراغ را آوردم چھره کردمعبدالحق  صاحب اين

   است عبدالحق   معرفی خط اين 

  ھمايون بچيم قواره از اين رفيقت به خشت مال نمی ماند 

ه بعد از اين مال ھارا عبدالحققومندان صاحب راست بگويم  رای من ب ن   قيمت ھم ر از من می فروشد اي  خوب ت

  تجار بچه است 

  رفيق ھمايون صدا کن ضابط تولی را 

  چشم 

   روان کن که شروع به خشت زدن کند  ضابط صاحب اين سرباز خشت مال است

  چشم قومندان صاحب  

  ھمايون اين خشت مال است ؟ 

  بلی خشت مال است 

  ببر که گل تر کند وخشت بزند 

  چشم 

  ھمايون تو می دانی که من خشت مال نيستم ومن خشت زدن را ياد ندارم 

   کدام کمال وھنر نيست گل ترمی کنی   خشت مالیعبدالحق

    در قالب می اندازی 

  چرا دل انداختی بيا که من به تو نشان بدھم 

   عجب بی پدر ھستی گل آماده شد  ھمايون

ردم حاال قالب   ديدی چراغ پد از قالب آسان برآيدببين چراغ که داخل قالب خاک زدم که گل نچس  گل داخل قالب ک

    را چپه می کنم

   گل که در قالب خشک شد راست می شود   وکورآمده نگران نباش ھمايون اين کج

   بزن تا اعتبار تو پخته شود   من می روم باز ھمراه ضابط تولی می آيم تو کوشش کن تند تند خشتعبدالحق

ه ايون چوتاردر چه بال من را انداختهخدايا اين ھم ه ک دا گفت د اورا می شرمانم  خ ن دوصد   کسی دروغ می گوي  اي

  خشتی که من زده ام يکی به ديگر سر نمی خورد 

  خدايا ھمايون وضابط آمدند اين خشت ھا کج وکور است 

   مثليکه خشت مال نيستی سالم وعليم به سالم اوبچه خشت ھای تو مانند پای کره خر کج وکور است حرام زاده

م باشد عبدالحق چه می گرددھر چيز را که دست اين عبدالحقضابط صاحب پشت خشت مالی  ه ھ  بدھد اگر آھن کھن

  آن را آب می کند وپول عليه سالم می سازد 

د  را ستی رفيق ھمايون يک پنجاه جوره بوت عسکری د بگوصاحب جوره چن د ميخرن  دارم پرسان کن که جوره چن

وانیبفر ده وشيم جوره پنجاه فروخته می ت ازار آم وت عسکری در ب در ب ه صاحب آن ق ه  ن ه   ک  جوره بيست روپي

  فروخته شود بسياراست 
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ازار کی  ا ب ه ت ی مشکل است ک انی می فروشم ول ھمايون اگر ضابط صاحب به من بدھد من جوره بيست و پنج افغ

  برده می تواند 

ار می چراف علی در اين موتر ھا که ديگر  صاحب منصب ھارا به شھر می برد پر از مال دزدی است من برايت ب

    کنم تا خانه ھم می برم

د   وبگوکه   در آن نصب کنعبدالحقضابط صاحب يک استعالم نوشته کن وعکس   با ھيأت خريداری کمک می کن

ما  ه دست ش ا ب وت ھ ول ب ان تالشی ھا وانظباط ھای شھری مزاحم نشويد فردا انشا هللا پ ما ھم ناخت ش می رسد وش

   ھم کامل می شود عبدالحقطوريکه در قسمت من کامل شده در قسمت 

  رابا خود بياور عبدالحقرفيق ھمايون 

   اين استعالم واين بوت ھا ی عسکری او بچه فکرخود در سر خود بگير بوت ھا ساخت چکوسلواکی است عبدالحق

  ار در آن موتر اگر کس پرسان کرد بگو من در جمله ھيأت خريداری بگذ  اين بوت ھارا پشت کن بيا با منعبدالحق

د  ھستم اين جنس مسترد شده روش بل رد جای ف ازار می ب ه ب و ب رای ت د ھم  شب بخانه ببر صبح ھمان تکسی می آي

و می است ه ت ول ب   پول خود ميگيرد به تو ديگر پول ھارا می دھد تو ھم پول ضابط تولی را می رسانی ويکمقدار پ

  ماند 

   زلمی زياد نمی گيرد سی فيصد   به آن تکسی وان چقدر بدھم ھمايون من

   بچيم آمدی عبدالحق

   چوتاربرق تيار است ھمه چيز سربراه شده  آن مادر اين ھمايون 

  بچيم در اين دو بوجی چيست 

   بوت است   مادر چيزی نيست

    صبح در بازار می برم

   اند مال سرکار تو کرده خو نکرده هللا بچيم مال دزدی نباشد که گفته

  مادر نگران نباش آب از سرچشمه خت است 

   حوصله دانه دادن کفتر ھا ھم نيست  مادر من خيلی خسته ھستم از صبح تا حال خشت زدم

   باش که نان بکشم  بچيم من کفتر ھارا دانه داده ام

 تکسی که مرا برده بود می آيد بوت ھا را می  که صبح وقت ھمان مادر نان دل من نمی شود می روم خواب می کنم

  فروشد پول خودرا می گيرد پول من وضابط صاحب را ھم می دھد 

  برو خواب کن تکسی وان که آمد من ترا بيدار می کنم 

   بلی است   استعبدالحق کيستی من تکسی وان ھستم  مثليکه در دروازه کسی ھست

  بيا بچيم چای بخور 

   رابگو که مال ھارا گرفته بياورد  لحقعبدانه مادر می روم 

ذرگرفتم ھروقت   بگيرکه از مادر يک بچه نازدانه استعبدالحق  بچيم فکرخودرا به طرف د ن  خانه من بچه نمی ش

امش  خانه من بچه شد کاکل نذری آن را در زيارت پير بلند می دھم و گوسفند ه ن ه سه سير را ب  چھاری بدخشی دنب

ه من   خليفه خان آقا کل می کنم بچيم  توسط ورا در زيارتُمی کشم کاکل نذری ا دالحق خدا لطف کردب ه داد عب  جان

   را مفت خور و در قند وگالب کالن کرده ام عبدالحق ومن  ومن نذر آن زيارت را دادم

  ند  رااز پيش من برده نمی توا عبدالحق ھمراه ما آشنا شده ببرک کارمل ھم عبدالحقمادر نگران نباش حاال 
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   راصدا می کنم  عبدالحقجان ماد ر من 

   علی او بچه تکسی وان آمده  چراغ

  سالم الال زلمی 

   جان  عبدالحقوعليکم 

   خان در قطعه خوش گذشت  عبدالحقديروز 

   زلمی الال که مال ھا را در تکسی بگذارم باز قصه می کنيم  باش

ايون شير وروغن الال زلمی مرا ھمايون بدبخت به نام خشت مال برده بود راه ھم ه ھم شيد ھم ا در تجارت ک  گپ م

  است 

   ھمايون نه تنھا که عضو خاد است ھمه از او می ترسد به آن ھا گاو شيری شده   خانعبدالحق

   جان سودا کن عبدالحقدر بوجی ھا چه است مرا ھمايون گفت برو مال ھای 

 يک  وت ھای چکسلواکی است در بازار پيدا نمی شود او اين ب چه داری بوت است تو بکش يک دانه اين بوت ھارا

  دوست من اين کار را می کند بيا که پيش آن برويم 

    قدوس ماماسالم 

  چه آوردی استاد زلمی خان 

  آته ھر روز می گفتی بوت چکسلواکی 

  بوت چکسلواکی آوردم  

  جوره چند می خری 

  صد وپنجاه درست است 

  آته انصاف کن 

  شمش وچند قلندر است پول اين بوت يک ک

   نمی ريزد  عبدالحقاين پول تنھا در جيب من و

  خير است يک وھشتاد می خرم 

  حساب کن 

  زلمی خان خدا برکت شمارا بدھد 

  ً حتما   سی فيصد من گرفتم باقی را شما بگيريد وتصفيه حساب باديگر گرگان بکنيدعبدالحق

  زلمی خان مرا با خود تا فرقه می بری 

م ھر  اعبدالحق ول تکسی می شود من ھ انی پ اه افغ مروز می برم ديگر روز اگر ببرم جنگ شديار سر شديار پنج

  شب با گرگان حق داری می کنم 

م من از تالشی می ترسم م می دھ انی امروز ھ اه افغ ه  فرق ندارد زلمی جان پنج  حکومت خود سر است کسی ک

  م مرا پاره کند چيزی دلش بخواھد می کند امکان دارد که تالشی استعال

  زلمی خان تشکر بگير اين نوت پنجاه افغانی را 

   فرق نمی کند عبدالحقخير 

  نه زلمی خان دوست دوست حسابش راه راست 

  خداحافظ زلمی خان 
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   باقی پول را به من داد   فروختيم خوب ھم فروختيم سی فيصد او گرفت ھمايون بوت ھا را من واستاد زلمی

  بدھم وپول ضابط صاحب را ھم آمدم که حق ترا ھم 

   تورفيق من ھستی حاال من ھمان قدر پول دارم که حساب آن را گرفته نمی توانم برو پول ھمان بيدين بده عبدالحق

  سالم ضابط صاحب 

     آمدیعبدالحق 

  بل امدم 

  ضابط صاحب بوت ھارا خوب فروختم جوره سی افغانی فروختم 

  خدا خير بدھد ترا 

  پول ھارا بگيريد ضابط صاحب اين 

   روپيه از تو   پنجاهعبدالحق  مه

  نی ضابط صاحب فرق نمی کند  

   که گفته اند فروش مال اول بوی مشک است عبدالحقبگير پنجاه را 

   چيز ديگر به فروش داريد؟  تشکر ضابط صاحب

   صد جوره بوت دارد  من ندارم قو مندان صاحب تولی دو رفيق من است او ھم

  گو که امروز به من بدھد ضابط صاحب ب

   پسر خاله ضابط اکماالت ھستم بوت ھارا به من بدھد که بفروشم  برو به تولی دو بگو به قومندان تولی دو که من

     شناسمیرا نم ضابط صاحب من قو مندان تولی دو

     سندی خان نام دارد سور خلقی است  تحريک تخلص می کند از شنوار است!عبدالحق

وت ھای وی را سالم قو من د ب روش داري ه ف وت ب دان صاحب من پسر خاله ضابط صاحب اکماالت ھستم گفت شما ب

  فروختم 

  جوره چند فروختی خوب فروختم سی افغانی 

   عبدالحق خاک سرباز  نام تو چه است

  سرباز ازمن ھشت بوجی بوت است 

  قو ماندان صاحب در چی ببرم 

   در موتر قومندان کندک او شريک من است 

    ًقوماندن صاحب امر کنيد لطفا بگويد که در موتر بار کنند من به خانه می برم فردا می فروشم

  حاال می روم که از ضابط صاحب رخصت بگيرم برو 

   به تو رخصت بدھد  سالم ضابط صاحب قومندان صاحب گفت از طرف من بگو که

     ديروز به تو استعالم دادم ديگر ضرور نيستعبدالحقاو بچه 

  ضابط صاحب زنده باشيد خواستم که شمارا در جريان قرار بدھم 

  آفرين بچيم برو 

  خليفه بوجی ھارا بار کردی 

  بلی بار کردم  

  بزن که برويم 
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  سرباز من که چيزی را ھمراه رفيق ھمايون چوتار می برم به من يک سی وپنجاه می دھد چرت نزن من ھم می دھم 

  نه است خليفه دربين ھمين کوچه برو ھمين خا

  بيا که پائين کنيم 

  خليفه بيا چای بخور 

  نه می روم وقت رخصتی است قومندان کند وامر غندرا به خانه می رسانم  

  سرباز اگر چيزی دست من برسد به من ھم می فروشی ؟ 

  چرانی  

   پنجاه روپيه را بگير تشکر فرق نمی کند  مه اين

  ھم يکجا می خوريم بگير يک توته نان که پيدا می شود با 

  خدا حافظ سرباز 

  سالم مادر 

    بچيم اين چه قسم عسکری است

  اگر عسکری اين قدر آسان بود چرا از ديگر جای ھا فرار کردی 

  مادر عجب سوال می کنی ميگويند زن ھا در ھرچيز کاردارد 

   بچيم باز در اين بوجی ھا چه آوردی ؟ عبدالحق

ارا مادر چيزی نيست بوت است من اين ال ھ  پول ھارا بگير که کيسه برنزند من خانه استاد زلمی می روم که فردا م

  ھمراه من به بازار ببرد 

دگی می  درش زن ل پ اردی کاب من خانه زلمی را نديدم از زبان مادر شاه لبو شنيده ام که پسر کور نواب است در چھ

  کند 

د بھتر است خانه شاه لبو بروم آدرس را بگيرم شاه ھم مردار دا کن د خ خوراست حاال که بروم يک چيزی توقع می کن

  که خانه نباشد 

  ًاين تکسی زلمی است حتما ديدن مادر زن خود آمده 

ا بچيم ھمين صاحب تکسی را صدا کن تاد زلمی  چشم کاک ستی بچه اس د  بچه گي دگی می کن ا زن ين ج م ھم ما ھ    ش

   عجب چانس خوب  ود مھمان آمديم منزل چھاراپارتمان چھار خانه بی بی خ٢٣نخير در بلک 

دم  جانعبدالحقسالم زلمی جان سالم  صادفی آم ا ھستم ت ن ج ه من اي د ی ک د  چه فھمي د بياي ردا صبح لطف کني    ف

   بلی  مثليکه شکار باز گير شما آمده

  چراغ جان چای نمی خوری نه استاد زنده باشيد فردا صبح می بينم شمارا 

  انشاءهللا 

  سالم مادر 

   تکسی وان پيدا کردی بچيم

  مادر کاری که بتو ارتباط ندارد پرسان نکن که از زبانت جای چيزی نبرآيد 

   نيستم برو دنبال کارت بچيم من اين قدر ديوانه

  انشاءهللا 

  مادر من در بازار کباب خوردم خواب می کنم که فردا استاد زلمی می آيد 
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   کسی ھست  دروازه

  خليفه سالم 

   بخيز که خليفه تکسی بان آمده   بچيمعبدالحق

د   وھم عضو برجسته خاد است مادر خليفه نگواستاد فاکولته زراعت اد معاش می گيرن  حتا چوچه پشک شان از خ

  درخانه داکتر نجيب بی تک تک داخل می شوند 

  بچيم شوخی نکن قوره از اين به جوالی می ماند 

  وز امروز نيست مادر زمان شاه وداوود گذشت حاال آدم دير

   بوجی ھارا به پشت من باال کن که من در تکسی بگذارم  سالم زلمی جان بيا کمک کن

  چشم 

  زلمی جان حرکت کن 

   بھتر از آن بوت ھا ی ديروز می باشد   نعل زده شده است  اين بوت ھا آته غالم علی

  ان پول کرايه را ھم گرفتم  وپنجاه افغ  خان من سی فيصد خودرا گرفتمعبدالحقبگير اين پول ھارا 

  خوب کردی استادجان 

   جان عبدالحقخدا حافظ 

   پول ھای بوت را آورده ام  سالم قو مندان صاحب

ا از  تشکر در روک ميزمن بگذاراوبچه پول ھای تکه وپرچه نياورده باشی   ھمه نواست گنجشک ھمرای اين پول ھ

   برو بعد از اين خبر ترا می گيرم   خانعبدالحقدست نوی کشته می شود نگران نباشيد آفرين 

  قومندان صاحب من در خدمت ھستم 

  اوبچه سر باز، کلشنکوف را ھم فروخته می توانی 

   به من دوانه را  قو مندان صاحب قيمت يک دانه کلشنکوف چند است

  دانه دوصد دالر فروختند چند روز قبل 

  می شود چند افغانی می شود اوبچه کلشنکوف به دالر فروخته 

  قومندان صاحب کسی ديگر را چيزی نگوئيد من برای تان می فروشم 

   اگر لطف کنی به تولی ما بگويد که مرا رخصت بدھند   من سردرد ھستم قومندان صاحب

ه  ه اسد هللا سروری رفت دان صاحب خان راه قومن ر وبگو شب من ھم را بگي ام م برو بچيم ھر کس که پرسان کرد ن

  بوديم 

   ھرشب خانه برو  ا بيا که ترا از قو ماندن تولی تو پيش خود تبديل کنمراستی فرد

  زنده باشی قو مندان صاحب بی چوچه نشويد آدم مرد مرد است  

   سربازراستی مرا اوالد ھا محکم گرفته که يک ماکيان بخر که تخم بدھد  او بچه

ردم قو مندان صاحب فردا اگر من ناوقت آمدم به قومندان صاحب تولی بگ ائی روان ک دالحقو که من چراغ را ج  عب

   ولی مرغی را پيدا کن که تخم دوزردی بدھد   که سر حاضری فکر نکن من بار ھا بتو گفتم

  ھم احوال قيمت کلشنکوف را با خود بياور 

  تشکر قومندان صاحب 

  سالم ھمايون 
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   کجا گم ھستی عبدالحق

  ھمايون من نيکی تراچطور به جا کرده می توانم 

  من مصروف دادو گرفت بودم 

   وھم قيمت کلشنگوف راپرسان می کنم  امروز ھم می روم به سندی خان تحريک مرغ تخمی پيدا می کنم

   قبضه کلشنکوف را   چند می فروشد يک  سندی تحريکعبدالحق

  دوصد دالر  

  خوب می فروشد پرچمی ھا از دوصدو پنجاه دالر کم نمی دھند 

  ھزار فروخته ام بخر من از پنجصد تا يک

وم راز ق ق  يک نف م رفي م از آی اس آی وھ اد است ھ م جاسوس خ ستان می فروشد ھ ه آی اس آی پاک ر است ب  وزي

  رھبران جھادی وھم با مشاورين روس سر شور می دھد 

  بروحاال از پيش آن بگير که سر غالم کره نفروشد 

  غالم کره کيست 

  ضابط نظامی خاد است 

  شنکوف است کار از او فروختن کل

  ھمايون غالم کره پرچمی است يا خلقی 

   دزد خلقی وپرچمی ندارد عبدالحق

ستاده  ھمايون اگر غالم کره پرچمی باشد دل شير در دل سندی تحريک  بگذاری و تمام قوم شنوار را در پشت وی اي

  کنی جرأت فروختن کلشنگوف را نمی کند 

   آورم ھمايون توباش من می روم وھردو کلشنکوف را می

  قو مندان صاحب سالم 

  باز چرا آمدی سر باز خانه نرفتی 

  قو مندان صاحب ھمايون رفيق من است جای فروش کلشنگوف را به من نشان داد من دنبال کلشنگوف آمدم 

  بچيم زير ميز است بگير 

  ھمايون چتی ما مھر شد ھر دو کلشنگوف را آوردم 

  حاال فگر بردن را بکن 

   که عبدالحقباش 

  جيپ رييس ارکان فرقه را بگيريم او ھم رفيق ما است 

  ضابط صاحب رئيس صاحب ارکان کجاست ؟ 

  رفيق ھمايون ھمين لحظه گفت مزاج من خوب نيست خانه می روم 

   عبدالحق

  دريور رئيس ارکان نيست 

  رفته رئيس ارکان برده پول نصيب رئيس ارکان نبود 

  بزنيم او فلکس شخصی دارد باش که ھمراه ضابط امرقومندان فرقه گپ 

  دگروال صاحب چه وقت خانه می رويد حاال می روم 
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  من ھم ويک سرباز که دوست من است ھمراه شما می رويم 

  بيائيد 

د عبدالحق شنکوف بمن بدھ د  چی ھمايون يک قبضه کل انه اندازي ه ش ه ب شنگاف راگرفت رول   ديگر کل  دھن نظام ق

  ايستاده باشيد 

   ھمين سرباز دوست من است  ين جا استاد کنيد که ھم دگر وال صاحب

   باال شو عبدالحق

   دوست ورفيق من است مثل اين مردخوب در اين فرقه کم پيدا می شود عبدالحقدگروال صاحب 

  ھمايون باز کی را خر کردی کلشنکوف ھارا می بری 

  دگروال صاحب پشت حرف زيادنگرددوصد دالرھمين لحظه به شمامی دھم 

   کجا می روی در کوچی علی رضا خان ھمايون

  دگروال صاحب شما ھمين جا باشيد 

   عجله کن عبدالحق

  گل زمان آکا است 

  ته څوکی 

  زه ھمايون يم 

  او ھشته 

  ھمايون راغلی دی 

  زه اسپی زويه 

  ھمايون راوله کورته 

  او ھمايون خان چطور ھستی 

  خان صاحب خوب ھستم 

  دودانه کلشنکوف آورده ام 

  لکوف نياوردی چرا ک 

  کلگوف ھم می آورم 

ا ازطرف رد وي ه غنيمت بگي ه  ھمايون خبر ھستی کلشنگوف کمی ار زان شده حاال مجاھد ين که کشنکوف ب اد ب  خ

  ارتباطی ھای خاد داده شود ان را با خود به پاکستان می برند ومی فروشند ودر بازار خرابات الوربغل گرم می کنند 

  خان صاحب چند می خريد؟ 

    دانه ھفت صد از تو اگر کس ديگر بياورد پنجصد دالر بدھد من نمی خرم 

  خان زمان خان دالر ھا تقلبی نيست؟ 

  نه تقلبی چه می کند من از شکم دالر بدنيا آمده ام من دالرو پوند را دردست بگيرم می شناسم  

  خدا حافظ خان زمان خان 

   ھمايون مرا به خان زمان خان آکا معرفی نکردی 

   تجارت نميکند   غير ھمراه من با کس ديگر خان زمانعبدالحقبيا 
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ه خان  ه گفت ی ب دگروال صاحب اين دوصد دالررابگير مجاھدين وارتباطی خاد که بنام مجاھد است کلشنکوف را خيل

  زمان خان آکا ارزان کردند 

  ھمايون خان روس ھا از ھمه کرده ارزان ترمی فروشند 

  سرچوک پائين کن من وچراغ جان به تکسی خانه می رويم دگروال صاحب مارا در 

   اذيت مانکند  بان ھمايون که دگروال صاحب مارخانه ببرد که تالشی

   بال کرديد عبدالحق

   چرا دگروال صاحب تکليف بدھم  حاال پول دار شدی مرگ تالشی پنجصد افغانی است

     خوب است بلی دگروال صاحب استاد کن ھمايون جان ھمين جا خوب است

  خداحافظ ھمايون خان 

  خدا حافظ دگروال صاحب 

ار صد از سندی خان تحريک ششصد از عبدالحقبچيش    دوصد به ضابط امر قومندان فرقه دادم دوصد از من چھ

  تو 

 

   قسمت سوم

  خداحافظ 

 ھمايون بگذار که پول تکسی را من بدھم 

    عبدالحقتشگر 

   گيری  می تکسی تا کارته چھار چند افغانی

  شصت افغانی 

    تشکر در ھمين کوچه داخل شو

  ھمين جا استاد 

  سالم 

  مادر چای است 

   اين پول ھا ودالر ھارا بگير  بلی است 

  او بچه اين پول ھای کی است سر اين پول ھا مارا نکشند 

   که دعای مادر وپدر زود درگير می شود   سر نماز درحق من دعا کن مادرنگران نباش 

ند بچيم نه اه خود نگھدارشان در ھر حالت باش دا در پن ه خ نم ک ا می ک از دع  تنھا بتو وبه تمام سرباز ھا در وقت نم

  چراغ جان راھم در پھلوی شان در پناه خود حفظ کن 

  چای تيار است 

  بلی تياراست گرچھارمغزی خواھرت با خود آورده بود 

  مادر از من چيزی نگفتی 

  بچيم من ديوانه ھستم 
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د او سر بخاطري ه می آي ه است شب خان ل خان تم جای عسکرشده مث که از طرف تو نارام بود گوش آن آرام شود گف

وه  خودرا لچ کرد شکر کشيد ه اوالد ھای خود مي ر است ب ه خواھر دخت ه دادم ک  وقتيکه می رفت به زور صد روپي

   بخرد به حق تو دعا کند

    مادر پنجصد می دادی

  چراصد دادی 

    که سياه سراست بی عقلی نکند صدروپيه دادمبچيم ترسيدم 

   ديگردر دست آن می دھم  يک روز نيست ديگر روز که آمد صد روپيه

   ناوقت می روم يک مرغ تخمی به سندی خان تحريک که ازشنواری است حاال خوب رفيق من شده مادر من صبح

  مرغ می خرم وبه وی می برم 

   شنوم  بچيم اين نام من نومی

  ين نام ھای حزبی است مادر ا

    حمله وسرتنبه وغيره

  حمله وسرتنبه مگرنام است 

    مگر خوی گرگ وخر را دارند که نام خودرا حمله يا سرتنبه مانده 

  مادر غير از اين نام ھا 

    آفت ، صخره وسنگر، پيگير وپاچه گير، تاالب ، خاکباد ، آتش

  بچيم شوخی نکن اين نام ھارا من نو می شنوم 

  ر نان بياور که من خواب می کنم ماد

   علی بيا نان سر دسترخوان است  چراغ

  مادر عجب شوربای مزه دار است 

ود ديگر خويش  بلی بچيم دست پخت مرا کس ندارد تنھا کسی را که دست پخت من خوشش آن نمی آمد مادر پدرت ب

   گفت دھن من را اين نان بی مزه ساخت  نانی که من پخته می کردم می ليسيدن تنھا مادر کالن تو می وقوم پدرت

  باز تو چه می گفتی مادر 

   مثل شيشک بود در نفسش نان پخته می شد می رفتم در خانه ديگر گريان می کردم  بچيم چيزی نمی گفتم

 به کوتی سنگی می روم يک مرغ تخمی می خرم وبه سندی خان تحريک می  مادر من خواب می شوم صبح ده بجه

  برم 

   روی خودرا بشوی  خيز چای تيار استبچيم ب

  مادر باش من کفترھا را دانه بدھم 

  مادر چای تيار است 

   دادن رفتی   تو کفتر دانه گفتم تيار است

  مادر قدم ھمين کفتر ھا بود که خدا توبه من را قبول کرد 

  درست است بچيم مادرم می گفت که کفتر افتاد وناافتاد دارد 

   نمی روم   سنگی می روم اگر مرغ پيدا کردم خوب اگر نکردم بر می گردممادر من بخير به کوته

    بچيم غيرحاضر می شوی
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  مادر من ديگر حاضر وغيرحاضر ندارم 

   مرغ را نمی خوريد   اگر به کشتن بگيرد پنجه  اين مرغ تخمی است  يک پنجه ندارد کاکا او بچه اين مرغ چند است

   ببينی   می توانی اين تخمی است

   اگرببيند تخم دارد  ھمين لحظه

  چندروز است که تخم می ماند 

  دوروز شده 

  چند قيمت دارد ؟ 

  من گفته  

  چه گفتی  

در دار مرغ است سال سه روز  سيار خوب پ ه ب می " کرک"مورجان گفته از چھارصد وپنجاه کم مرغ نفروشی ک

ر   باالخره بعد از مرگ داوود خان  داده شده تحفه  است که به شاھان قبيلوی شاه پرتگالشود از جنس مرغا ن  ه ت  ب

ين ی ، ام رک ه ک راث  وبب ه  مي يده روزيک ين  رس ين عسکر روس وام ورد ب ان زد وخ صر داراالم  يکی از   در ق

روی سياسی ه اعضای بي ان در مرغانچ رس ج ود از ت يار ب دی نداشت ھوش سی ودل ب ود گن ورده ب ه سوپ نخ    ک

ود در جيب ھای خود از  ا پنھان کرده بود چند چوچه مرغ داراالمان خودر مرغای ارگ  که دوروزه ويک روزه ب

ن  مرغانچه ارگ دزدی کرده بود اين مرغ از نسل ھمان چوچگک ھای دزديده شدۀ دربار است  اگر من درسرک اي

    مرغ را رھا کنم حرکات شھزادگی را از خود نشان می دھد

  باش او بچه که من ببينم تخم دارد 

  ا دوشاب دل ھستی من دروغ نمی گويم تخم دارد تخم دارد کاک

اه تخم   کمتر مرغ مثل مرغ کاکا من دروغ نمی گويم مرغ ھائيکه من می فروشم نمونه است ه از نگ  من پيدا شود ک

   مثل مرغ من تخم دوزردی بدھد   ووزن دادن وشباھت

  راستی او بچه تخم دارد 

  مه چھارصد وپنجا ه افغانی خودرا 

ا نک رادرم من ن ه خواھر وب و سر بازھستی صبح يخن من  اکا من مرغ فروش ھستم مکتب نمی روم ب رم ت  می ب

ود کرک وسنده"رامحکم بگيری که مرغ توخروس يا ماکيان ی تخم ب و می خرد" ب د ودل ت و می بين ه  چشم ت  من ن

م  سی مرغ دزد می دانست قدر نسل اين مرغ ھارا ھمان بيروی سيا بخود درد سر ميخواھم نه به ديگران  ھر کس ھ

  مرغ شناس نيست تو کاکا دوشاب دل معلوم می شوی 

   افغانی چه است مه چھار صد وشصت روپيه بتو می دھم  بچيم فلسفه نگو چھارصد پنجاه

  تخم  است   واز نسل در بار شا ھان پرتگال کاکا مرغ رادر دل خود پچق محکم نگيری که مرغ تخمی نازک خيال

 حرف ھمين بچه درست است من اين قسم مرغ نمونه   می ماند کوشش کن مرغ از بغل تو پائين نيفتد ی رنگهدوزرد

  در زندگی خود نديده ام 

   وبا خود ببرم  برو بچيم فلسه نگو من می دانم که مرغ را چه قسم بگيرم

  تکسی من قرغه می روم 

   می شود   پول تکسی ھفتاد افغانی

  ويم فرق ندارد بزن که بر
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  برادر اين پاکت پالسيک را زير پای مرغ بگذار که سيت وکالی شمارا خراب نکند 

   بی پدر نيست تخم دارد تا تخم خودرا ندھد چتلی نمی کند  برادر نگران نباش اين مرغ

  برادر پيش نرو ھمين جا درست است 

  او سر باز مرغ از کجا آوردی 

  ضابط صاحب از کوته سنگی خريدم 

   است که از در بار دزدی شده  ان مرغ ھائیاين از ھم

  سندی خان تحريک مرغ تخمی کار داشت به من پول داده بود 

   به قومندان تولی تان رشوت نياورده باشی اوحرام زاده

   نه صاحب 

  رفيق ھای حزبی از رشوت ودزدی بد می برند 

ه فعال ت سالم قومندان صاحب اين پول دو کلشنگوف واين مرغ تخمی ه ً ک ه ب ده ک م دوروز ش خم دوزردی دارد و ھ

ين روسان  از نسل مرغای شاھان پرتگال است تخم دادن شروع کرده ين  در روز زد وخورد ب  يکی از   ودولت ام

ه مرغ آرام  اين نسل را از مرغانچه دزدی کرده بيروی سياسی در مرغانچه پنھان شده بود در دار   واز دستی ک  وپ

ای آن روس ھا يک پنجهاست به اثر باال شدن خ ا  پ شار ديگر مرغ ھ ر ف ين   دراث ان از ب رور زم ه م ده وب ات ش  ق

   يعنی شمارا ھيچ وقت ھذيت نمی کند خوی شھزادگی دارد  رفته

   خان چند شد پول مرغ عبدالحق

  قو ماندان صاحب مارا خجالت ندھد 

   عبدالحقبگو بچيم 

  دم قومندان صاحب گفتم که به برادرزاده ھا تحفه آور

اد دارد" کردک" اين مرغ در ھمان   کتاره گرفته شده مقابل سازمان اوليه بزه زي ه س ايی  مثلث شکل ک ه ج  بگذار ک

     می داد تخم آن نشکند نرود اگر تخم

 يکی صبح يکی ديگر می   دوزردی  کسی که فروخت گفت تخم رنگه راستی صاحب کوشش شود که تخم نشکند

ه   از اين بايد نسل گرفت مرغ انتيک است را ستی قومندان صاحب  دھد ه شود سر خيم اتيف انداخت ه پرت ر خيم  زي

انکرتی عبدالحق پيره دار باشد که کسی اين مرغ دزدی نکند  يک ه آن مرغانچه ک  خان فکر خود خراب نکن من ب

ازم اش می س د نگران نب ده نتوان ه مرغ دزد آم ازم ک والدی می س روز فک  دروازه آن را پ ا ام ه تنھ ر ک   رخود بگي

ر ک   قومندان صاحب پرچمی ھا مرغ دزدی نکند د وقتيکه بب  ورخطا نشويد اين مرغ بوی تره کی وامين را می دھ

ن مرغ نمی  ا نزديگ اي آمد اين نسل از مرغانچه دزديده شده بود خاطر که بوی امين وتره کی را می دھد پرچمی ھ

ما  چمی تير شود از بوييکه بمشام شان ترس از اين دارم که از پھلوی مرغ کدام پر شود ه من وش  برسد درک نکند ب

   از دسيسه پرچمی ھا نترس  ومرغ دسيسه بسازند توببر مرغ در کرد رھا کن

  چشم 

   تحريک قومندان   مثلث شکل رھا کردی مرغ از کی است از سندی خان  کردک او سر باز چرا مرغ رادر اين

  ن اوليه اجازه بگيرم سرباز جای نرو باش که من از سازما

ه از   يک سرباز يک مرغ بی پنجه وبی پرو بال را که در قواره ضابط صاحب د ک  مثل خروس بگيل است می گوي

   تحريک است بخاطريکه جای نرود وتخم آن نشکند آن را درکردک پيش روی ما رھا کرده  سندی خان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٩

  اع واسدهللا سروری است  وازرفيق ھای قادر وزيردف بروبگذار اين سندی يک آدم احمق

   اوليه را دزد نگيريد   گم شد رفيق ھای سازمانی او سربازاگر مرغ ويا تخم آن

  برادر توھم سرباز ھستی ومن ھم سر باز ما وتو تابع امر ھستيم 

  به من گفت که مرغ در کردک مقابل سازمان اوليه رھا کن من تابع امر ھستم 

  من رفتم 

   عجب رفتار دارد   کی است از سندی خان خلقیاوبچه سر باز اين مرغ از

   اين مرغ عجيب وغريب را نشان بدھم   به منشی سازمان اوليه باش که 

   رفيق پيگير بفرما  سالم

  رفيق اخگر 

  رفيق پيگير مرغی که در پيشروی سازمان اوليه رھا شده ديديد عجب مرغ انتيک است  

د خود  ک سرباز يک مرغ آوردهنی نديدم ولی سر باز ھا به من گفتند که ي  وگفت از رفيق سندی تحريک است مانن

   است  ش مرغش ھم نمونه

   دارد  رفيق پيگير مرغ جالبی است بياييد ببينيد قواره بين ماکيان وخروس مريضی

  عجب 

  بيا که برويم ببينيم که سندی خان خلقی چه گلی را بسر زده 

ه   تندرو جای نمی روم تند رو صاحب رفيق  می رويد نی رفيق پيگير بخير جائی ق سندی يک مرغ آورده ھم  رفي

  می گويند عجيب قواره دارد 

  بيا رفيق تندرو مرغ رامی بينم برمی گرديم 

   رفيق صديق احمدزی برادر داکتر نجيب رادر بانگ ببينيم   يک باراگر بتوانيم رفيق پيگير من آمده ام که

ده  خوب نيستکه ميگويند زن وی ھمراه داکتر نجيب رر ش ده   به کدام سفارت مق ا نجيب عق ده ام ب  آن زن را من دي

  دار وحق ھم دارد نجيب به او خيانت کرده 

   بعد بطرف شھر می رويم ورفيق احمد زی رامی بينيم  بيا مرغ ببينيم

     اين مرغ کی آورده او رفيق ھا عجب مرغ است

  پيگير صاحب آن سر باز 

  او بچه صدا کن سر باز 

   پيگير صاحب ترا کاردارد  او سرباز پيش بيا آمرصاحب سياسی

ام من خاک  و صاحب ن ام ت ست ن دالحقاو بچه چي ا کردی مرغ عب ن مرغ از کج ار اي ه چھ ا ھستی از کارت  از کج

   سندی خان خلقی است  صاحب ازملگری

  صدا کن سندی خان تحريک 

  چشم 

  قو مندان صاحب 

  اوليه کاردارد ملگری تحريک شمارا منشی سازمان 

  باز اين پرچمی مارا چه کار دارد 

  سالم رفيق پيگير 
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  رفيق تحريک اين مرغ شما است 

  بلی اين مرغ از من است 

   تخم ھم دارد   خان آورده اين مرغعبدالحق

  چرا اين قسم پرموچ است  

  امروز روز دوم تخم دادن اين مرغ بيچاره است 

  معلوم می شود تا به تخم دادن عادت کند کمی گرفته 

  رفيق تحريک مثليکه در قسمت مرغ داری ھم معلومات داريد 

   در قريه وده کالن شده ام ما ھميشه مرغ تخمی درخانه داشتيم  بلی رفيق پيگير من

  مرغ ھای ما مثل اين مرغ تخم دو زردی می داد 

   مثليکه مرغ تخم داده   رفيق تحريک

  کو  

  ل تخم ديده می شود آن در بين سبره ھا يک چيز سبز مث

     خان ببينعبدالحق

  بلی صاحب تخم است 

  بيار عجب 

  رفيق ھا چرا خنده می کند 

   دنبال خنده رفيق ھا نگرد   رفيق تحريک

  ما اولين با ر با اين قواره مرغ می بينم که تخم سبز می دھد 

  باش که اين تخم رااز نزديگ ببينم 

   است   اين تخم پخته  رفيق تحريک رفيق

  خنده 

  خيررفيق پيگيرتخم خام باشد ؟ 

  رفيق پيگيرمرغ که تخم خام انداخت مريض می باشد 

  رفيق تحريک مقصدم من از تخم جو ش داده است 

  اجازه است رفيق تحريک که من تخم بشکنم 

  رفيق پيگير مقصد تان چه است 

  رفيق ھا چرا خنده می کنند 

  چيزی قابل خنده نيست 

  در دل تو غوره نماند بشکن رفيق پيگير که 

   اين تخم پخته است   من گفتم رفيق تحريک

   کجاست عبدالحق کجاست عبدالحق

  ھمين جا بود نمی دانم کجا رفته 

   پيدا کنيد  خبيث زود

  زود پيدا کنيد 
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  بگوئيد که ملگری تحريک ترا کار دارد 

  نه بخود آبرو ماندی نه به من 

  سالم ھمايون 

  فس تو سوخته  کجا بودی چرا نعبدالحق

سم خراب  ين ق سمت من ھم ًھمايون من قبال بتو گفتم من که سر راسته چيزی را باال اندازم سر چپه پائين می شود ق

  است 

  چراغ چه گپ شده 

   به يک مشکل دچار شدم  

  چرا ترا دزد به پشتاره گرفتند 

  جنسی که از فرقه می کشيدی 

  ھمرای جنس تراگرفتند  

  ته سنگی خريدم به نام تخمی وبه سندی خلقی آوردم  من يک مرغ از کو نه

ا کن ه رھ يش روی سازمان اولي ان  سندی خان گفت که ببر مرغ در پ ين خروس وماکي واره وب د ق م ب  کمی مرغ ھ

ا ود پرچمی ھ ه را متوجه خود ساخته ب ار عجيب وغريب داشت ھم ه  معلوم می شد يک پنجه نداشت رفت ی ک  وقت

ا مرغ را از فھميدن مرغ از سندی خان  خلقی است شروع به ريشخندی کردن منشی سازمان اوليه ھم عالقه گرفت ت

ه  تم ک تند من نگف را خواس نزديگ ببيند آمد با ديگر رفقای پرچمی خود مرغ ديدن وشروع به ريشخندی نمودن اول م

تم از تحريک صاحب ا  گفت تحريک را  ستمرغ را من آورده ام از من منشی سازمان اوليه رفيق پيگير پرسيد گف

  صدا کند تحريک آمد راجع به مرغ زياد گپ زد فکر می کردی که پدر در پدر مرغ باز باشد 

اور من  نظر يکی از پرچمی ھا به کردک که تخم در روی سبز ھای کردک مثلثی م را بي ه من گفت تخ ود ب اده ب  افت

ا  ديدم تخم مرغ سبز رنگ شده است م جوش داده در ج ده فھميدم که تخ شی سازمان  ن مرغ بيچاره جاسازی ش  من

اختن ا رنگ می ب ی ھ د خلق شخندی می کردن د وري شکناند ديگران ميخنديدن م را ب ه تخ  تخم را  اوليه می خواست ک

ا  نشکستانده بود ندکه مرغ دم ت و آم  به بانگ دادن آغاز کرد من ديدم که رسوايی به اوج خود رسيد فرار کردم نز د ت

  م از تو مشوره بگير

ه   چيز مھم نيست فکر نکن ھمان طور که کودتای شان نمونه در جھان بود چراغ عجب احمق ھستی ه ب  ھرچيزی ک

  اينھا تعلق بگيرد شکل نمونه را بخود می گيرد 

ا  ن ھ ه سندی خان تحريک می آورم اي ه ويکی ب ازمان اولي شی س ه من من حاال می روم دومرغ ديگر ميخرم يکی ب

ه مردار خورھا ھستند  و ون ه سر ت از ھستند ن د وب ه سر حزب بن افع شخصی شان است ن دشمنی ودوستی شان من

    سرمن

   سر حال بخرم وبرگرديم  بيا که برويم دو مرغ

  سالم تحريک صاحب 

را امشب بکشيد مرغ عبدالحق زده بود گناه عبدالحقتحريک صاحب چرا قھر ھستيد يک افغان بچه در جان   نبود آن

  رغ ديگر بشما آوردم ويک مرغ به منشی سازمان اوليه که دھن آن چپ شود پلو کنيد من يک م

  حاال من پيش منشی سازمان اوليه رفيق پيگير می روم 

  سالم رفيق پيگير 
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  ھمايون خان اين مرغ چيست از کيست 

   پيگيرصاحب  رفيق 

  تحريک صاحب قھر بود 

  اريد که جنجال خلق کرد  خريده بود شما خبر د  رفيق من يک مرغ به تحريکعبدالحق 

   حاال به بازار رفتم يک مرغ به ملگری تحريک صاحب خريدم ويکی برای شما  من 

  رفيق پيگيرلطف کنيد دم ای ماجرا را گره کنيد 

  به رفيق ھا بگوئيد که ريشخندی نکنند  

ون م  حتی  ھمايون حاال گپ از گپ گذشته رفيق د  قومندان فرقه خبر شده ھر کس به من تيلف د وپرسان می کن ی کن

د وياتحريک ربازرا ببينن ه س ا ک اال ھرج د ح ه ميخندن ويم ھم ان را می گ ن جري د  م ه ميبينن را ک ی م د حت  را ميخندن

  ميخندند 

   خنده فرق نمی کند که رفيق مرا جزايی به کدام جھبه روان نکنيد  منشی صاحب

  ان کرده نمی تواند  مطمئن باشيد که کسی تا من باشم اورا جای رو نی ھمايون خان

  کجاست سرباز؟ 

   بيرون دروازه است عبدالحق 

  بگوبيا داخل 

  اوبچه از کجا ھستی 

  صاحب از کارته چھار 

  حرام زاده فھميده اين شوخی را کردی 

   اوغان بچه خورد خر ساخت  نی صاحب بخدا مرا يک

   تو می بينم مرا خنده ميگيرد  او بچه سربازمن که طرف

د شمارا خنده ميگيرد ھرکس که من وتحريکصاحب نه تنھا  را   صاحب می بيند خنده می کن د م ه می آي اد من ک  وي

دان صاحب اه  ھم خنده ميگيرد پيگير صاحب جگرمن به خود من خون نيست من بخاطر قومن وم بيگن  تحريک مظل

اسر زبان ھا افتاده جگرخون ھستم بچيم جگر خون نباش ما وتحريک صاحب وحزب ما ورھبران ا   م ری ھ او مي  گ

   صاحب را که من می شناسم فردا يادش می رود   گوساله ميری پيش ما چيزی نيست باز تحريک را ديديم

شينم ايه آن می ن ر س دارد زي رق ن رده گفت ف و سبز ک ی  يک روستايی را گفتند که در خت در فالن جای ت ا مترق  م

 کم رويه  لتی ھا را ديديم ازجھان که نشرميديم ودر مقابل جھانھستيم اين خجالتی ھا سر ما تاثير ندارد ما بسيار خجا

  نشديم با اين ريشخدی ھا رويه خودرا از دست نمی دھم 

   را با خود ببرو دلداری بده فکر نکند چرت وفکر نزن خنده نمک زندگی است عبدالحق  برو ھمايون خان

  امروز خنده کرديم شاد شديم 

   چقدر خوب آدم بود ھمايون اين منشی سازمان اوليه

   مرغی که من به آن دادم مرغ خوب مرغ بود رويه آن را مرغ من تغيير داد عبدالحق

  اگر مرغ را من نمی بردم شايد فکر می کرد کدام خلقی ھستی 

  جای ترا می فرست که صد سر می داشتی با يک سر برنمی گشتی 

   چه منشی اوليه خوش تو آمد عبدالحق
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  آمد که گفت ما گاو ميری ھارا ديديم سر گوساله ميری ری نمی زنيم اعتراف آن وی خوشم 

   از حرفھای منشی اوليه چه برداشت کردی عبدالحق

  ھمايون من پيش تو آرام معلوم می شوم 

   گشتم شاه از روزيکه در خاد رفته ناف خاد چپه کرده  من ھمراه شاه لبو برادر تو والال مجيد سليمان خيل

   چه بود عبدالحق سازمان اوليه مقصدحرفھای منشی

  ھمايون من اگرحرفھای منشی اوليه راتحليل کنم توحيرا ن می مانی 

   من که ترا می شناسم مغز ترا چرس خراب کرده عبدالحق

  بگوکه مقصد منشی سازمان اوليه از گاو ميری وگوساله ميری چه بود 

  از نوکری به روس خجالت نمی کشيم مقصد منشی اوليه اين بود که ما وحزب ما وھيأت رھبری ما 

ی  از تخم دادن مرغ  که پخته تخم بد ھد يا خام قوره بين خروس وماکيان داشته باشد رفتار عجيب وغريب به خاطر ب

  پنجگی داشته باشد سر ما تاثير ندارد اگر درخت در جای اساس جان ما سبز کند ما حزبی ھا زير سايه آن می نشينيم 

   ترا اين قدر سياسی نمی دانستم بچه افضل کمت  راستی منعبدالحق

  پايان داستان

 


