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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Satire ـــــــــــــــــــــــــــــنـزطـ
 

 تیمورشاه  تیموری  
 زیزن کشهرــ المان  
  ۲۰02 اکتوبر ۲۰  

  
 

 عرض حال چپن

 نزــــــــــــط

نمای من  بعداً نشو و. ستپربرکت بخارا  زادگاه اصلی من شهر. است "کفن"وزن  اسم من چپن بر

نجاها آ در گرفته و صورت رکزیغیره ممالک آسیای م بکستان، ترکمنستان ویتاجکستان، اوز در

من استفاده  زعیاشی ا موقع استراحت و ه درک ،نمودم باز را محترمان جای خود بین بزرگان و

 :گروه میباشیم چندین فرقه و ما .کار موقع فعالیت و نه در میشد،

زمستانی،  ، ابریشمی غروی، چپن پخته پر، الچۀ ابریشمی"پوشش تابستانی"الچۀ تاری، جیلک چپن 

 آستینش در که هردو ،دیاد میشو( فرنجی)ه نام که ب خانه خارج از در هاپوش زن و ستر"چپن زنانه 

 تمام انواعش از جنسیت ما با. ستما  تبار قوم و کمزول نیز از وپیچه وگ. ر باهم بسته استپشت س

اما . گرفت طرف استفاده قرار و به سمت شمال خطۀ عزیز افغانستان راه یافت رکزیآسیای م

 یا زراعت و در مثالً کار مواقع کار در مواقع استراحت پوشیده میشد و صرف در ،چنانچه اشاره شد

نوجوانان  ایام زمستان به بچه ها و در ومیشد استفاده  شلوار گوپیچه و غیره از سفر توسط اسپ و

سمت شمال  در سالهای دراز ما. گرم است پخته دارد و داخل خوده هم ب که آن ،کمزول میپوشانیدند

 را جنس بسیار عالی و زیرا راه ما ،مرکز مملکت راه نداشتیم کابل وه ب بودیم و محصور محدود و

 .بسته کرده بود رخ ما ی غزنی بهپوستینهای بره ئ نام برک وه بادوام هزاره جات ب

ت نشانده کرزی به ریاست جمهوری مملک که جناب حامد ،کرد یاری ماه خره بخت بکه باآل این تا

 ماکرزی . وج رفعت رسانیدذلت به ا قعر را از ما و کرد شان دست مصلحت جانب ما درازجناب. شد

لباس ملی کل افغانها  که ما که میدانست نام لباس ملی افغانها به تمام جهان معرفی کرد، با آنه ب را
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ه ب ما بود، مصلحتش چنین ایجاب میکرد و کارمصلحت جو وکه یک شخص مصلحت اما او. نبوده ایم

 . شان میباشیمدعاگوی جناب این عملش مادام العمر خاطر

ه ؟ همیشه یک دستش بجانب ما ندید از تکالیفی که و هامدت سیزده سال چه رنج ی بیچاره درکرز

خارج قطعات تشریفاتی  در یا داخل مملکت و بیچاره وقتی در. دوشش پائین نلغزیم از ما بود تا سر

ود، دستش ب در دست چپ حاشیۀ ما که با با آن. داشتیم دوشش منظرۀ عجیبی بر ما ،را معاینه میکرد

طرف به سمت  یک دامن در شانه یخن را بی موازنه میساخت و خواهی نخواهی گرانی آستین و

بیچاره   به  ،برمیداشت های تندضرب موزیک قدم که کرزی صاحب با زمانی پائین کشال میشد و

 .آویزان شده باشد میکرد که یک بالش شکسته و زاغی شباهت پیدا

 که آستین من با آن، سیاحت بودند و جیپ روانۀ سیر موتر یک پریزیدنت بوش در باری کرزی با

جیپ  به دور عرادۀ موتر نزدش کشال شد و از ،خوب پیچانیده بود خود بر و دوره که کرزی مرا ب

 :به کرزی گفت را بریک کرد و بوش موتر مستر .فتداکرزی پائین بی خود ،زدیک بودنپیچید که 

 دست بدهی؟ این لباست نزدیک بود جانت را از با

 :گفت . ناراحت شده بود کرزی که ازین پیش آمد

 ترین لباسها نگفته بودی؟شیک توصیف نکرده و این لباس مرا تو مگر

 :گفت  بوش خندید و

 که چنین بگوئیم وگر ،هم ایجاب میکرد وقت مصلحت ما آن ترا ریشخند کرده بودیم و در عزیزم ما

 ؟گونه میستودیمه چ ،ین نوع لباس را که صرف جوکرهای ما میپوشندنه  ا

غیره  ها وضیافت در خانه خارج از ما مشکل داشت، خصوصاً که در کرزی حین تشناب رفتن با

موقع استراحت برعکس ما مشکل  در و خانه در.  را به کسی دیگر میسپرد رانیها ماسخن در. میبود

اق یک ات. حرمسرای جایگاه خاصی داشتیم هم در با آن. سیار بد میدیدرا به نظر ب داشتیم، خانمش ما

ه اقسام ما ب تمام دیوارهای آن انواع و اق در؛ درین اتنام چپن پوشی تعیین شده بوده بزرگ ب

 قاً ملکه کرزی درایک شب اتف. صد تجاوز میکرد یک که تعداد ما از ،های مختلف آویزان بودیمرنگ

رنگ سیاه ه بتاریکی همه  چپن را که در اق شد، وقتی صدهاوارد این ات نور کمرنگ سایه روشن

چیغی . برادران ناراضی کرزی وارد این اتاق شده اند جلوه میکردند، دید خیال کرد که لشکری از

 .که دیگران به کمکش رسیدند ،افتدیزمین ب به و که بیهوش شود، نزدیک بود و برآورد

اما . کرد جالل ما سقوط خواهد که حتماً جاه و ،سیار مشوش بودیمچپن ب سقوط کرزی ما طائفۀ با

داریم  یحتی منورین جا ، روحانیون وءفضال دوش هیئت وزراء، بینیم که کماکان برخوشبختانه می

که  آن این اما فقط یک آرزوی ما برآورده نشد و. نه کمتر ،شده برود ما بیشتر امیدواریم که قدر و

حرمسرای محبوس  که در مایان را که مدال داد به آنان یکی از ه کسانیکاش جناب کرزی صاحب ب
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 حبس رها ازهم  تا ،دوش آنها می انداخته مایان را ب مدال هم یکی از یا عالوه بر میداد و ،هستیم

 .تاندن بدست خانم کرزی ایمن باشیمخطر سوخ هم از شویم و

 :میکنیم کرارت را از زبان پوشندگان خوداخیر این منظومه  در

 

 

 ؟چپن یا کفن
 

شهسواران کنم زیب تنکه چون  چپن       شم ز نعمت،ببخ دایا ــــــخ  

را همه ناتوان  دشمنان م ـــــــکن همچو شیر غران       و ر  د    مر  ـــِبغ    

ذلیل بسازم  دانـــــتا زورمن که  رطوم فیل      ــــخ کشم آستینش چو  

جای ز رگیت  س   وهِ ـــچو ک  نجنبم پای      ه سخت پیچد ب ر دامنش ـاگ  

و فرسایش است کار دنیا  نه در چپن راحت جان و آسایش است        

ام آوردــــــــــکه بختی بچپن نیکهای تمام آورد       ـــــــــــچپن خوبی  

راموش توــــف گیتیردو ــــتو       غم ه دوشِ ِر آسان ب ل وـسه  چپن  

ا ظفرـــج رـــــهه ب یابد چپندار        ر  ـــف و ر  ــک با  چپن را بپوشید   

باد آوری شایان ز  جـگن  دوصدی چو یاد آوری       ــچپن را به نیک  

فرمان توه ب  یــشاه  آن تو       شود تخت و هم تخت از بخت  بود   

ویشتنــــــاز خ را نیندازم  چپن  

 بر جان بدارم کفن که  ر آنمگ

 

 

 

 


