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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  ـــزطنــــــــــــــــ

  
    عـبد اللطيف صديقی للندری

  ٢٠٠٩ نومبر ١٧  تورونتو، 
  
  

  نول شور کاکه
  

 و حال شرح که ،است وستهيپ وقوع به یاديزی دادهاوير و عيوقا خيتار طول در افغانستان ما زيعز کشور در

 حفظ بخاطر افغانستان دلير و آزادۀ مردمان که یقسم همان؛ رديگيم بر در را ما وريغ و باشهامت مردمانی انزندگ

 ازی افتخار پر و خوبی ها نمونه و نموده هايفداکار و های قهرمان ، کشوری ارض تيتمام وی مل تيحاکم ،استقالل

  .کرده اند خيتار ثبت و تهگذاش ادگاريب خود

 قيحقا از ما مردم مبادا ، کهیگو زور حاکمانی های خواه خود بر بنا ها، داديرو و ها قصهی بعض تاسف بکمال اما

، نموده فيتحر را ماۀ جامعی ها تيواقع ند،يمان حاصلی آگاه آنها نامطلوب وی منف کردار و اعمال و پرده پشت

 ليفام و خودی زندگ امرار خاطر به سانينو خيتار و ها ستيژورنال و سپردندينم نشر تبدس و گرفته دهيناد  حقايق را

 در کهی ئها نوشته تعداد کي. بسپارند نشر به و آورده در ريتحرۀ رشت به را آن توانستندی نم اي و خواستندی نم

 زمان آنی زمامدار و دوره آن تيباصالح مقامات دستور و تيهدا به ديرسيم چاپ بهی جمعی ها هنرسا و مطبوعات

  .است بوده

سلب از مردم  را نوشتن جرأت کهاست،  بوده یحددر  عيوقا و ها داديرو و قيحقا پخش ازی ريجلوگ و سانسور

  !! صورت بهر .مينمود

 واقعًا که بودم دهيشن  ،کابل شهر ارانيع و ها کاکه از فداکاريها و جوانمردی ليفام بزرگان زبان ازی کودک آوان از

  .شود سپردهی فراموش بدست دينبا  ، واست بوده قدر قابل

 کاکه" از را زيعز گانخوانند شما خواهمی م بلکه کنم، صحبت زمان آنی قيحق ارانيع و ها کاکهۀ بار در خواهمينم

 انهيمعا و ساده شکل به ،نمودندی م قلمداد و داده جلوه ها کاکه قطار در را خود و نبوده کاکه اصالًً کهی ئ"ها نما

  .است" نول شور کاکه "آنی ک يجمله آن از که،  مينما صحبت

ی ها کاکه ۀخاصه که ،یمردانگ صفات وی کاکگ ليخصا و صفات نيتر کوچک که بودهی کس "نول شور کاکه"

ی اريع وی کاکگ از دم کابل کنار و گوشه هر در پتاق و الف وی باف دروغ با و نشده دهيد شوجود در بوده،ی واقع

  .روختفيم افتخار و مباهات آن به و دهز
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 که یلباس مورد در د،نباش کرده مجسم خود نظر در را" نول شور کاکه"ی قالبۀ کاک نيا افَهيق دوستان که یخاطر به

  .مشوی م آور اد يرا هنکت چند کرد،يم تن به

 کرد،يم تن به واسکت جاکت،ی باال د،يپوشی می پشم جاکت آنی باال ،کرديم تن به تنبان و نهرايپ "نول شور کاکه"

 شانهی باال هم را کالنی پتو  ، سپسیمزار چپن آنی باال و باالپوش ،یرتکی باال و ديپوشی می کرت واسکت،ی باال

  .کردی م کش خود سر و انداختی م اش

 که "نول شور کاکه"ی ها بروت البته داد،يم چيپ خود سر در د،يرسی م شيزانوعينک  تا  آنشف که دستار ايی نگل

 در و پت ميپوشيدی ها زاريپ. ددای م تاب باال طرف به را آن انجام دو که ،کردی م چرب ،"چربک بروت" با شهيهم

ه ک ديئنما اسيق شماو  بوده، زمستان مايا در ۀ اوافيق نيا .ديکوبيم یخودن  خيمتا جائی که گنجايش داشت  هاآنی تل

  ؟ماندنمي "  و نققه" ها،ی کابل الحطاص به  ونمودی م را لباس همه نيا تحمل چطور

  :شنيده ام قرار نيبد  ای از اوقصه

 افغانستان شاعران با تا بود، آمده ما ملک بهن رايا کشور از یشاعر خان، عبدالرحمان ريامی زمامدار وقت در

 مردم با که خواستی نم  وداده اقامت ارگ در خان عبدالرحمان ريام را شاعر نيا . نمايددوستانهۀ مشاعر ومباحثه 

 عودت خود وطن به ما کشور از شاد دل بای رانيا شاعر  که خواستيم ضمنًا  .باشد داشته مالقات و صحبت ما

 از که را نفر ک يکابل، چوکۀ چارچت از تا دهديم امر خود دربار بحمصا به خان عبدالرحمان آرزو نيا به. ديننما

ی رانيا اليخ نازک شاعر نيا با حاضر دربار نمايد، تا و کرده دايپ اشد،ب آدم نيمزخرفتر و بوده قرضدار هم سواد

  .دينما همشاعر و مصاحبه

 نفر خان عبدالرحمان ريام  تيداه مطابق و رفته کابل چوکبه   تا ،دهديم فهيوظ ارگی های اردل به دربار بحمصا

  .دنينما حاضر ارگ به و کرده دايپ را مطلوب

در ی ترکستانی چاۀ اليپ و شده باالی صندلی باال نفر ک يکه شوندی م متوجه دفعتًا مده،آ چوک به ريامی های اردل

کسی ديگر  و اين. است مشغول زدن الف هب واند و ا شده جمع شدور کاريب مردمان اديز تعداد ک يودست دارد 

  . "نول شور کاکه "شخصهمان ت، غير از نيس

  : هک ديگويم اند، ستادهاي ششيپو  دور به که یمردمان به" نول شور کاکه"

ــ   دينيب یم که یکاردی هم اب من مگر ،دنکن لچ مرا ندخواستيم ها دزد دم،ش برو رو دزد ٤٠ بای ارغندی چوک در« 

  ».کردند فرار ترس از شان گرانيد دم،يکش را شان نفر پنج ۀرود  ــدهدی م نشان دهيکش خود بيج از را یکاردو 

  مرا گرگ ٥ ــ ٤ی ارغندی چوک در هم باز زمستان در« :  که ديگويم و داده ادامه خود زدن الف هب قسم نيهم به  

  ».بردم نيب ازو  مکرد هشقه شق را ها گرگ پنج هر داشتم، بغل در که کارد نيهم بامه  مگر ند،بود کرده ريگ  

  :ندکرد صدا شيباال ريامی های اردل که ،بود پتاق و الف و گزافه گوئی نيا گرم" نول شور کاکه"

  ».است خواسته ترا صاحب ريام که شو نيئپا ،"نول شور کاکه"«  

 به دستش از یترکستانی چاۀ اليپارواحش قبض شده ،  ،خان عبدالرحمان ريام نام دنيشن مجرد به" نول شور کاکه"

  .خوردی م نيزم به و شده زردمثل کاه  رنگش افتد،ی م نيزم

  :ويندگمي آهسته گوشش به آمده سرشی باال ريامی های اردل

  ».است خواسته را شما کين کار خاطر به صاحب ريام نشو، وارخطا است، تيريخ ست،ين یزيچ« 

 ، ارگۀ درواز تاوی را  و آمده در شبغل ريز در های اردلو  بود، داده دست از را حرکت قدرت "نول شور کاکه"
  .ندنکمييی رهنما
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 به ارگ صحن به" کر و کر  وکر " دار خيمی ها زاريپ با و شده ارگ داخل های اردل کمک بدون" نول شور کاکه"

 کرده، گوشه را خود دفترۀ پرد ده،يشن خان عبدالرحمان ريام را" نول شور کاکه "زاريپ کر کری صدا افتاد، حرکت

 با ود،شيم ظاهر ريام لب ربو اميرانه ای  خاص تبسم .است حرکت در ارگ صحن دری شخص که شوديم متوجه

  .اند آورده خود با خواستم،يم که رای کس ديگويم خود

حضور  به مطلوب شخص آوردن از و داده ارشزگ دربار خاص بحمصا به را عوموضی چگونگ ريامی های اردل

  .دندهيم، اطمينان  خان عبدالرحمان ريام

، تقديمش مکلفی غذا برده، ارگ آشپزخانَهبه  وی را تا کرد امر بود، شده خوش" نول شور کاکه "دنيد ازکه  ريام

پلو و چلو و  و برنج ريش و گچهيد به تا گرفتهی الند از که، بوده فعال ساعت ٢٤ ولط در ارگۀ خانزآشپ البته. کنند

همه چيز  ديبا لحظه همان در خواست،يم ريام که یزمان هرو  بود،ی م آماده و موجوددر آن  هوسانه های رنگارنگ،

  .ندديرسی م خودی جزا به آشپزخانه نيموظف و آشپز آن ريغ در ،بوديم آماده و حاضر

 ،مينمايد چرب هم را خودی ها بروت ه کرد جان نوشرا  ريام ۀآشپزخان مکلف نان" نول شور کاکه "نکهياز بعد

  .ميسازند مشرف ريام حضور به آنجا از و برده دربار بحمصا به وی را های اردل

 "فضلا ۀبچ" خان عبدالرحمان ريام به و کرده باالی پشان به را شدست دو هر شده ريام دفتر داخل" نول شور کاکه"

  .ديگوی م سالم سالم، و کرده خطاب

  :که کندی م پرسان" نول شور کاکه "از بود،شده  ظاهر لبانش رب ۀ شاهانهخند هم باز که خان عبدالرحمان ريام

  »؟یتانی م گفته شعر« 

   :ديگوی م بلندی صدا با" نول شور کاکه"

  ».تانمی م گفته هم شتر و ليف پلنگ، ست،يچ ريش صاحب، ريام« 

   :ديگويم و نموده خنده هم باز ريام

  ».توست منتظرايرانی  شاعر که برو« 

ايرانی در آن جلوس فرموده و چشم  شاعرانتظاری رهنمائی ميکند، که  اقتا به را" نول شور کاکه "دربار بحمصا

  .براه شاعران افغان است

  .شودمي اقتا داخل  وانداخته شيپ اقتا به را خود راستی پا ،کرده باز را دروازه" نول شور کاکه"

  .ديگوی م و نموده آغاز خود نمودنی معرف به و خاسته بر یجا ازی رانيا شاعر" نول شور کاکه "دنيد مجرد به

 وقت که کنميم افتخار امروز .داشتم...  .و عراق مصر، ن،يفلسط شام، بهی ئها سفر است، "پناه زداني" من نام« 

  ».نمودم حاصل ، افغانستان اليخ نازک شاعر ، شما جناب با را مالقات

 نيا با خود نمودنی معرف به و انداخته شيپ را خود چپی پا" نول شور کاکه "که بود نشده تمامی رانيا شاعر سخن

  .دينمايم آغاز کلمات

  ».استم" نول شور کاکه "به مشهور و ،یالهورۀ درواز اکنس ...یفالن ولد...  یفالن مه نام« 

  : ديگوی م برده خودی ها بروت طرف به را خود دستو بعد 

  »!!!کو مالوم خوده شنگ دگه م،يکد کالن قند شربت با ،ینيبی م که ره ها بروتی ا « 

 را تيب نيای ديمون و أسي کمال با و هحيران ماند" نول شور کاکه "سخنان دنيشن ازی رانيا اليخ نازک شاعر

  :دينمای م زمزمه، و از روی استحقارطنزگونه 
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  بلبالن رخت از چــمن بستند

  تا که شد زاغ محرم  اين باغ
  
  :ديگويمی رانيا شاعر  جواب در" نول شور کاکه"

  یبت کندوچه پشت ،یبت چوچه زاغ زاغ

  یبت تو ندارم ه م تم،يم مهی دارـــــن تو

   :ديگويمی رانيا شاعر به ندبل گردن و غرور با و

  ».ميبگو برت شکن دندان جواب که بگو شتر بگو، ليف یحال گفتم، زاغ چل ،یگفت زاغ کي« 

 رارق بر را رارف ،رديبگ ه ایبهر افغانستان شاعران کالم و زبان از و بماند  نجايا ها هفته خواستيم که چارهيب شاعر

  :  زنديم صدا و برخاسته جا از قيدقا همان در داده، حيترج

  ».دياوريب را ميعصا و کفشها« 

 ريام کهسمی ق همانقصه  و کرده ترک را ارگی ديام نا و أس يهمه بای رانيا اليخ نازک شاعر بيترت نيا به و

  .ردريپذم انجام خواست،يم خان عبدالرحمان
  

  :نتيجه
قسمی .  مردم بياد دارند و تواريخ مينويسندخواه اين قصه واقعی بوده و يا نی، يک نکته را ميرساند و آن همانست که

حتی اگر . که معروف است، امير عبد الرحمان خان کسی بود، که ميخواست همه را خوار و ذليل و حقير بسازد

اين هم در واقع نشان . مهمانی نيز از خارج ميرسيد، خوش داشت ، که مسخره اش بسازد و خود يک شکم خنده بکند

  !!!بوده است" سياست"ه مردم و نوعی بدادن نوعی ضرب شست 

  

  

  

   

 


