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 11/11/3113                  " نهنگۀ"نوشت
 

 ثهـیـبــارواح خ
 

 نیادم آمد که ده همی، رد، ده همی چرت و سودا، عوض خواب مره ُچرت بُ )داخل شدم ( دیشب وقتی ده بستر درآمدم
ز روزیکه نوکرای دیدم است همی مزدورای بیگانه ها ، از د، چی فراز و نشیب و دربدری ها رهعمر کوتاه خود

 مردم ما .....همه  ،مثل مهو  ، که نزذیم،ا همی حاال دم خوش نزدیم"روس" به قدرت رسیدند ، ت
 

ده همی  ،رنگ و حکومتهای دست نشانده، ده همی دوره های رگا)کسان دیگر( ، یک عده کسای دگهمگر بر خالؾ
 بشین )آنجا(ه نجاو در و یا از اینجه بخیز و " باالی چشمتان ابروست " ،کسی برایشان نگفت که بگیر ها و ببند ها

 .)بنشین(
 

 رئیساگر  ند،لک هست، تا به همی حاال م  "ترکی " تا "ببرک" و صبؽت هللا ۀاز همو دور ،لک بودنداگر همی کسان م  
 در هر دوره همو کارشان بود و همان مقام شان . بودند

ت لینینیست خدا ، مارکسیسدوست ، که مردم ده محل وظیفه با او لقب )شاههاره بیاد دارم یکی از همی تیپ آدم
 پرست( داده بود.

همچنان یک عده آدمهای دگه )دگر( ده همی بازار  وطن فروشی و آدم کشی و جنایت چنان باال کشیده شدند که 
 انسان حیران میمانه )می ماند(. 

 

بر خورد جامعه و برابر خود  و باز هم دهمیبینم  ها مردمه ده برابر همی تیپ آدم جامعه و به هر حال وقتی برخورد
 که: ، به این نتیجه میرسم میکنم() تول و ترازو میکُُنوم مردمه 
که هی وطن گفته ده دهان ما  ما ؟، چراآدمها مناسب و خوب استن قسم همی ،جامعههمی مردم و همی )برای(بری 

 ( مردم هم چندان قدر و قیمت نداریم.ینهمی )هم ، و پیشسر خود ُخورده میریم، عوض تقدیر ده بز کردوی سمُ 
یا وطن را فروخته و می فروشند و یا هزاران نفره به اشاره و لیکن همو آدمهای که نان را به نرخ روز میخورند، 

همین ، ده پیش می و پستی میکنندهزار سر خ  جنایات مانند این ، کشند و می بیگانه ها به خاک و خون کشیده اند
هم  پاچا و شده که حاال هم حاجیها مثالش "رشید دوستم گلم جمع " یکی از صد قیمت شان زیاد اس.قدر و  مردم

 .)پادشاه(
 

، یک ُخوُخو ما که برباد رفتدو روزه عمر  ، حیؾ ازنقدر زحمت و زجر نمی کشیدیمده دلم گفُتم که کاشکی همی
پاکستان و  از   و یا کی نوکر روس اسکه: نمی گشتیم  گفتیم و پشت ای گپها احب میص صاحب، و، )بلی بلی(

اعت ما تیر بود و هم هم س اونه در او صورت )در آن صورت( ،آزاد و آرام باشد ... وطن باید یا  ... وامریکا و.. 
 .ا خوشترنگ م

 

 و پشیمانی ها بودم که خوابم ُبرد.ده همی نتیجه گیریها 
 خوش و خشحال هستند. سابق ردم مانند است و م هم  عید ده خواب دیدم که ده کابل هستم و تصادفاّ روز

 

)شاه دوست های مارکسیست مثال دادم  ، مثل همو آدمهای که بیشتریم گرفتم که از موقع استفاده  کردهتصم
 .کار و بار شخصی خوده جور کنم و یا هم ) قوماندان ملیشه های گلم جمع( ، خدا پرست(لینینیست

 .را گرفتممنزل "ترکی" صاحب "عید مبارکی "راه به بهانه  یکه راستو  و پوشیدهکاالی نهمو بود که 
  

، دیدم که رسیدم )آنجا( وقتی اونجه (است) صاحب زنده اسفکر میکردم که ترکی  ،()در خواب بودمبودم ده خو 
، صاحب ترسیده بودم "یرسرو، گرچه اول از "نشسته انددور "ترکی" صاحب  وری "وطنجار، گالبزوی و سر

کده ده چشمهای خود مالیدم و چند تا لقب  ()بوسه دستهای "ترکی" صاحبه ماچ ،ماز دست نداده پیش رفت همگر دل
 .()کردم کدم شنثاررق و معلم توانا ره "ستاره شمانند 
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! ده ته "ملگری :تگف )کرده ( روی خوده طرؾ "سروری"کده، هدیدم که "ترکی صاحب یک لبخند مؽرورانه زد
 ورکه" عیدی 

دیدم که عوض تفنگچه  ، خیال کردم که تفنگچه خوده میک شه،دل از دلخانیم رفت، سروری همینکه دسته ده جیب کد 
  .ره کشیده بمن داد "یبلوریک بندل نوت صد "

خانی  راهراست و یکه  ُشدماز خانی "ترکی" صاحب بیرون  ،دسته به سینه گرفته ،کمره قات نموده ،)کرده( کدهدعا 
، استاده)آنجا( اونجه پهره دار صاحب رسیدم دیدم که چند  "وقتی ده پشت خانی "امین "امین" صاحبه ده پیش گرفتم.

 دست ،دویده خوده پایین کردم که ،افتادصاحب  "به "امین ، وقتی چشمیممره ده داخل رهنمایی کدنبعد از تالشی 
رههایشه ببوسم یک بندل صد "روبلی" بمن و او هم مانند "ترکی"  ، همراه مه قُول بتی، ق ول دادهو گفت که نماند ، م 

م، من هم بعد از شکر کردن عیدی داد خانی "ببرک" صاحبه ده ه از خانی او خارج شده راساّ راچم کده  ،و خوده خ 
 .هستند کدم که همه آنها زندهی! خو )خواب( بودم فکر مبلی پیش گرفتم.

 

برای  د تا مشاور روسی نشسته و برادرش "بریالی"، دیدم که "ببرک "صاحب همراه چنآنجا رسیدم )در( وقتی ده
( تا دستهایش را ماچ کنم )ببوسمدویدم  " صاحبببرک " ، به طرؾ(ی آورد)مزود چای و میوه میاره ، دروسها زو

ا به ، عیدت مبارک، اگر چه مرفیق! خوش آمدیگفت"نموده از های خوده  ب بؽل، همی کردمگر او خود پیش قد
 ."گذاریم ها بدان ارج می ، اما بخاطر خلقفرهنگ فیودالی عقیده نداریم

هیچ قدرت ،)نسازید( شما همی وطنه آباد نسازین )اگر( ، اگه، قربان تو فیلسوؾ انقالبی شومکه ()گفتم برایش گفتوم
بال فاصله دست به جیب برده و "بزرگ شمالی ما همین اس  "اراده حزب و همسایه :گفت .(د)نمی توان دگه نمی تانه

، بیشتر ترکی و بی نهایت شکر گذار و ممنون هستم . گفتم کهبه دستم داد یک بندل نوت صد روبلی جدید )کاؼذ پیچ(
 امین صاحب هم به من بندل های صد روبلی عیدی دادند.

 

بانک  ۀذخیراز بدست خود ، چون خودم )است( اصلی اس )من( مهمگر از  ،)باشد( گفت " شاید از اونها نقلی باشه
که تا هایش بردم  دستباز سر خوده )خود را( نزدیک . "، بلی دقیقاً اصلی اسجی، بی( آنرا دریافت کرده ام )کی،

  پبروز باشید"نماند و گفت "، ماچ کنم
 

، رفتم یکه راست "احمد شاه مسعود" کار آسان نیست ، میدانستم که پیدا کردننی نجیب به مه مالوم نبودراستی خا
، یکساعت کمتر و بیشتر انتظار بود (زیاددر آنجا ازدحام )خان مجددی، ده اونجه بیر و بار "صبؽت هللا"خانی 
 .از حرمسرا بیرون شدندشان  تا که جناب کشیدم

با  حین زمان در ،دشانرا ببوسن آنها دست، تا ندمردم گرفته بودو دهن ست چپ خوده نزدیک روی در حالیکه د
، یک بندل رسید )من( مهبه  وقتی نوبت .دالر و کلدار عیدی میدادند پوند، حساببی  ،دست راست خود به مردم

، ، ُخلق تنگ شدهکه جناب شان از دست مردم ، دیدم)کنم(ُکنوم ، تا خواستم دعا عیدی داد به مه ""پوند انگلیسی
 .تندافظی دو باره به حرمسرا بر گشخدا ح، دیدم که جناب ایشان بدون چیزی نگفتم .قولک میزنند دستک و

 

الُ ، اصداده بودو قوت  دالر و کلدار به پاهایم شیمه ،پوند ،، مگر گرفتن روبلذله شده بودم اگر چه بسیار مانده و
 .گی ره فراموش کرده بودمماند

" ()کنمُکنوم استفاده ، بهتر است از وقت که نی با خود گفتم ()بعد تر مگر پسانتر ،یکبار بدلم گفتم که امروز بس اس
 .هم ثواب" هم ُخرما و

 چند دفعه دست ،همینکه با ایشان رو برو شدم ، به همو روند سابق" ره ده پیش گرفتمخالصه راه منزل "استاد ربانی
، به مردم دالر و کلدار عیدی میداد، او هم مثل حضرت صاحب خود مالیدومای به چشم )بوسیده( هایشه ماچ کده

ده  ، مگر از او بکسی عیدی نمیته،ده جیب خود "روبل" روسی هم داره مگر از پشت جیب پیراهن سفیدش دیدم که
 .ی نمیته )نمی دهد(، مگر بکسروسی" دارد "روبل استتم که استاد بسیار چاالک دل خود گف

 

 های دالر و کلدار و روبل هایم جای خالی نمانده بود، همه اش از بندل ، دگه ده جیباستاد خارج شدم()خانهاز خانی 
بینوم اول ب و مال عمر "امیرالمونین"  "گلبدین" نکهآگفتم پیش از  ،نمی کردم ماندگی ره احساس ، مگرشده بودُپر و پوند 

 "امیرالمومنین"؟ ام که اول پیش "گلبدین" ُبرم و یباز تصمیم میگیر ،"کرزی" صاحبه دیده
پاهایم  )کردم( مچی کدو سست شد، هر، همی پاهایم از حرکت ماند نام "کرزی" شد)وقتی(  وختیاز شما چی پنهان 

نمی کُنوم که پیش سقوط ، مگر اینقدر و نامرد که شوم هر قدر چاپلوس و بوت پاک :گفتم، ده دلم ری نداد که ندادیا
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تن نزد "کرزی"صرؾ نظر و از رف، نشد که نشد......، خالصه چی درد سر تان بتم)بروم("کرزی" واری آدم ُبرم 
 .کدم )کردم(

 

سختی خوده تا ، به هزار ، قصه کوتاه" می بیُنمه، بیا اول "مال محمد عمر آخندهده دلم گفتم حال که اینطور شد
، ده نمیتهنشان  صاحب روی مبارک خوده بکسی گر چه خبر بودم که مال .نین" رسانُدمومالمنزدیک منزلگاه "امیر

 گرفتن اس !!!فایده طه برقرار کدن و ، منظور مه راب، مه که عاشق روی او نیستمدل خود گفتم که پروا نداره
، بسیار ذوق زده شده با همی جوال های دالر و کلدار افتیدچشمایم ده  ، اولل حرمسرای مال صاحب شدموقتی داخ

همه جا را ریش دیدم  ،رهنمایی شدموقتی به اطاق انتظارش  .صاحب عیدی کالن میته اهللا آخندخود گفتم که امش
شان یگان  چه ده بین، گرخینه کرده ، ریش برنج ش وماریش  سفید،ریش  ،سیاهریش  ،، ریش های رنگارنگگرفته

 .گر تعداد کوسه ها انگشت شمار بودم ،کرد ها جلب توجه می "کوسه" هم بود که از دور ده بین ریش
، در حالیکه بروت های میز ِتری ِتری مره زیر نظر داره فر منصبدار پاکستانی از پشتنبه هر حال دیدم که یک

، اول یک لحظه مره رها نمی ُکنه، هره بودکه مانند مکرد و چشمای زاغ مانندش  باریک و نوک تیزش حرکت می
 ، در همین اثنا یک نفر ریشدار که چشمدست نداده بطرفش خنده خنده کردم ، مگر دل خوده ازخوب ترسیده بودم

 باز به پشتوی پشاوری گفت ... ، نفهمیدم ..بمن نزدیک شده چیزی پرسیدسرمه کده بود های خوده 
ده روی خو ،(یک نگاه کد )کردسراپایم  به  ،یگویمبه "امیرالمومنین" تبریک م "چا سره کار لری؟" گفتم عیده
 . ، اشاره کداشیندار بدست داشتنددو نفر ریشدار که مه ، منصبدار ببطرؾ منصبدار پاکستانی گشتاند

 

، و قدمی مه رسیدندهمی که ده د...، با خود گفتم که الهی خیر ..هر دوی شان بطرؾ مه آمدنداین حرکات تعقیب به 
، نم خشک شد و زبانم ده لکنت افتادخو، خه حاللی که حالل "چی ژیزه نلری یکیش گفت! "اونیسه دؼه کاپر )کافر(

عرق بیدار شدم .، یک چیػ بلند زده از خواب بسته ُکننر پیش از اینکه دهانمه ، مگدستهایمه پشت سرم بسته کدن
، چرا چیػ انمم که از شدت چیػ مه بیدار شده بود پرسید "چی گپ اس، او مردکه، خسرد ده پیشانی ام نشسته بود

 "؟میزنی
، خوابت آمده بودارواح خبیثه ده ، که کلیمیته بخوانهایمه پاک کده و گفت " حالل .. خانمم عرق ،گفتم حالل میکدن

 .دو باره خواب شو"
 

 پایان
 
 
  
 


