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 قحط سالی
 
 
 
  
حـط          .   سال بسيار سختی فرا رسيده بود       قحط غله، قحط چوب و ذغـال، ـق

ميوه و دانه، قحط تيل و تنباکو، قحط نان و آب، قحط عقل و هوش، قحـط       
ردی و                            حـط ـم روت، ـق امن و آسایش، قحط وفا و صفا ، قحـط رحـم و ـم

 .مردم داری و باالخره  قحط عدل و داد بيداد ميکرد
رده                     ارچـه ـک یک ملک آبادِ  یکپارچه را اميران و امير زاده گان پارچه ـپ
ا و                        وه ـه ام ـن ـن کـه ـب بودند و مانند ملک طلق و ميراثی نه فقط بنام خود بـل

ی و در          .   نبيره ها ی شان نيز قباله کرده بودند        ادشـاـه در پشت هر پشته ـپ
ر و عـروسـان،          .   پشت هر سنگ رهزنی کمين کرده بود     مادران، مویه ـگ

ود و در                     .   سياه پوش بودند   ـب وار ـن ـم در کمتر خانه ای بود که گليم عـزا ـه
 .کمتر کلبه ای بود که کلبه نشينی، زانوی غم در بغل نداشت

ای          »  کاکه حيدر« در چنين روز و احوالی،  وضع    ه ـه اـک ده «  سرخيل ـک
ود       » نو آباد« و »باالکوه« » افغانان ران ـب ـگ ا    .    غير قابل قياس با دـی ـه دـت ـم

ه                       ه اش ـب ـت رـف بود که از قاش پيشانی اش زهر زا ميزد و لبهای ارچـق ـگ
ر     » هرکاره« دیگر  .   خنده باز نميشد    نميرفت و در ميدانهای پهلوانی ظـاـه

 .نميشد
د و                شـدـن ـي کوچه گی ها اول دور انداخته علت گوشه گيری اش را جویا ـم

رده اسـت             زش ـک ! او کنایه آميز جواب ميداد که دوغ را بخواب دیده و رـی
و       ـل او عادتًا در پاسخ به آدمهای سفله و مزاحم چنين جوابهای مبهم، دو پـه
و بی سروته ميداد و اهل گذر، گمان ميکردند که پهلوان هذیان ميگوید و               
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ه          .   فقر و بی روزگاری مغزش را خراب کرده است       ی ـک ـت اما پسانتر  وـق
اال،    بازهم با سکوت و پاسخهای  گنگ و ناروشن او مقابل می شدند دل ـب

دگه حيدر، حيدرک شده بالهایش :   بی پروا و بی ترس گوشزدش ميکردند      
وشـش را        .     ميمانه!   کرده، به بودنه های قوشده)   خوابيده( خو   در ـگ اما حـي

رور              .   به کری ميزد و برویش نمی آورد       ه ـپ ه سـفـل اـن ه زـم او بر آن بود ـک
د    .   شده واـن ـخ و !   بزعم خودش دیگر بيهوده ميدید که پيش کلهء خر یاسين ـب

 !آهن سرد بکوبد
ی                    »  باال کوه  « خانه اش در     وه ـم ه ـک کـه چشــمش ـب  بود و هر صبح هميـن

ه              !   یا اهللا خير:   افتاد با نگرانی ميگفت   ه چــپ کج تر از دیروز شـده نشـه ـک
 .شوه و خلق خداره زیر بگيره

ود         ه                   .   غمش غم خودش نبود، غم خلق خدا ـب ـم ر آن ـه ه اـگ د ـک رســي ی ـت ـم
د چـه                      ـن ـت ـل ـغ خروار ها سنگ و خاک و سنگریزه بر سر خانه های مردم ـب

ن خـودش           .   محشری بر پا خواهد شد     ط اـی ـق از همه شگفتتر اینکه فقط و ـف
ای داخـل و اطـراف                            چـه ـه وه ـب بود که تمام خانه ها، دیوار ها، کوه و ـک
کـه حـس                       ـل ه حـدس ـب را ـن شهر را کژ و یک لبه ميدید و خطر افتادن شـاـن
چ              ـي د و ـه ـن گـذشــت ميکرد و رهگذر ها بی تفاوت و خونسرد از کنارش مـي

ت،   .   نشان نميدادند که در این ترس و بيم با او شریک هستند     ـف الحول ميـگ
ارش را                   چشمایش را ميماليد، با دقتی تمام در حاليکه با دست چـپش دســت
د                گـذراـن ـي محکم ميگرفت از کف کوچه تا بلندای بامها را خوب از نظر ـم
ی                           ا؟ وـل گـذر ـه ا رـه د، او ـی ـن تا به یقين بداند که کيست که درست نمی بـي

ده     .   ميدید که خودش حق به جانب است       واقعًا دیوار های پالسيده  و آماســي
د               دـن ی آـم ظـر ـم اه    .   و شکم کرده بودند و آبستن بالیی بی درمان به ـن آن ـگ

ت                         ـف ی ـگ د و ـم اـن ـب ی جــن اطـن         :   اندوهناک و سودایی سـرش را ـم دهء ـب دـی
 !کوچه گی ها کور شده است

ود و                        ازه ای ـب ادشـاه ـت رای ـپ ذـی اه ـپ  باالحصار مقر پادشاهان کابل هر ـم
د  و                    هنوز عرق آن پادشاه خشک نمی شد که تازه دم دیگری سر ميرســي
زد                ـي ه ـم کــي ی ـت . با کور کردن و سر بریدن سلفش، خود بر اورـنگ شـاـه

همين طور در طول کم و بيش یک سال، چندین بار پادشاه گردشی اتفاق             
 .می افتاد و خانه و النه گنهکاران و بيگناهان زیادی برباد ميرفت

د            ـي ـل ـق ه ـت رعيت هم که بازار بگير و ببند و کشت و کشتار را گرم ميدید ـب
ت و                         رـف ـگ ـي ار رـنگ ـم ـت از شيخ و شهنه و مير و ملک، از زمانه کج رـف

 .تامی توانست دست به غارت و چپاول و مظلوم آزاری می آلود
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دان            .  پهلوان تمام اینها را ميدید و از جا نمی جنبيد  ـي وســف ا و ـم سياه سر ـه
دم،                          د ـق ر چــن د چـه در ـه ـن ذشــت محل با هزار ترس و لرز از کوچه می ـگ

 .اوباشی مزاحم آنها ميشد و پيچه و ردای شانرا  به بازی ميگرفت
روزی سياه سری آزار رسيده همينکه چشمش به حيدر  می افتد بيباک و      

ور  :   بی پروا بر او چيق ميزند      حــيف ای     !   گمشو موش مرده، رنگت ده ـگ
وه و    !   بند و بازو و قد و باال که خدا بتو داده برو چادر بپوش         ما هر دو بـي

ه                 !   بی مرد هستيم   ـن گـاه ـک ا ره ـن از .   باید شوهر بگيریم تا کسی ناـموس ـم
ر   !   مشابهت نام کالنت بشرم ـ  حيدر ـ حيدر کرار، شير خدا     ـي تو کجا و ـش

 !خدا کجا، تو موش خدا استی، تره ُچـنگ ُچـنگ رسيده نامرد
ود        .   پهلوان تا بناگوش سرخ می شود و منقلب   ه ـب ذشــت . دیگر آب از سر ـگ

ی     .   این بار نخست بود که عاجزه ای او را طعنه ميزد    خونش به جـوش ـم
ی              :   آید و حيدر وار صدا ميزند      ـت ی در ســف ـت ـف در      !   بی بی، راست ـگ ا حــي ـی

گـردد و     !   حيدری ميکنه و یا چادری می پوشه    همان دم راه آمده را بر مـي
ای ده                     گـی ـه سر چار سوق  ـ همان جایی که چاقو کشها، چرسی ها و بـن
د ـتک            دـن اـن افغانان راه را بر مردم با آبرو می بریدند و باج بروت می سـت

بعد از .   تنها با همه مصاف ميدهد و شکم چند  نفر را در چند دقيقه ميدرد 
کـه           آن همينکه مابقی فرار می کنند، با بانگ بسيار بلند و کشيده ای چنداـن

د          »  باال کوه«  و »  پائين کوه« صدایش در    زـن ـي چـد جـار ـم وی  :    می پـي اوـه
در                     !   مردم، اوهوی مردم   ــ حــي در اسـت  ـي ان ـح از ای پس، بازخاستگر ـت

 دربار ميکنم و به » عارف کله پز« شنيدین یانه؟ از امروز ده دکان !   خان
 !ریسمان حيدر و گردِن گردنکشا. عرض و داد تان ميرسم

و                 ـل ای ـپ فردای آن زنهار هيبتناک، رختهای معتبرش را که خاص روزـه
ی ـیک و       »  لنگی پاچش« خوری بود می پوشد،       را با جغه ای رسا و شـف

دش، از                                      ـي چـه ســف ـي ه ای ـپ ـن ن دعـا از ـن ـت رـف نيم گزی می بندد و بعد از ـگ
ی     . باال کوه راهيی پائين کوه می شود  ردروازه ـم چشمش به آسمائی و شـي

د       .   افتد، می بيند که آنها استوار و راست ایستاده اند         ـن ـم به دیوار های سـاـل
وچـه را     .   سر کوه نظر ميکند آنها را نيز سر بلند ميابد     دیوار های داخل ـک

ی    .   نيز افراشته و راست می بيند        به مجردی که چشم کوچگی ها به او ـم
د            ـن گـوـی ـي ه ـم اـن در خـان،      :   افتد با تواضع و ترس سالم ميکنند و خاضـع حــي

 !خوش آمدی مانده نباشی
ی             اـیک را ـم ـک پهلوان سنگين و لنگر دار جواب ميدهد و حال و احوال ـی

 .پرسد
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ز                       ه ـپ ـمش عـارف کـل دـی  وقتی که خبر جلوس حيدر خان به گوش رفيق ـق
د              گـوـی ـي ای واهللا   :   معروف به کله خور ميرسد از خوشحالی می شگفد و ـم

 .به این ميگن مرد، به ای ميگن پهلوان! حيدر خان
ه              ـت اروـف عارف، گلِ  صبح کله پزی را جارو و آبپاشی ميکند و تختهای ـن

د                      ـن زـن ـي ل ـم ه ـب د ـک زـن ـي اـیش        .   و روغن پر را چندان صافی ـم ردـه ه شـاـگ ـب
ر روز                ! با ادب!  بچه ها سمال: هوشدار ميدهد  ر روز و ـه روز و ـه اـم

ردم                 دگه اینجه ده پالوی خودم حيدر خان دربار دارند، به عرض و داد ـم
 .ميرسن و حقه به حقدار ميرسانند

ار               ن و وـق کــي حيدر خان بر تشکچه که عارف برایش پهن کرده بود با تـم
ـنگ و                        ا ـن بر دو کنده زانو می نشيند و اول بسم اهللا جمعی از کاکه های ـب
رای             د و ـب دـه ـي ناموس منطقه های ده افغانان، باال کوه و نوا آباد را بار ـم

ه                                          ه را ـب اـک ر ـک ردم، ـه ال ـم ـلک و ـم رو، و ـم پاسداری از عـزت و آـب
ی  :   به عارف کله پز ميگوید.   وظيفه ای ميگمارد   ! نایب حيدر خان توهســت

م              ه تــو و خــدا ســپــردـی ازاره ـب اول گــوش تــمــام     .   چشــم شـنــاخــت داری     .   ـب
دکاندارهای گرانفروشه بمال و ترازوهای پا نگداره جمع کوه ـپس از او               

 !از  نرخ و نوا خبر بگی و نمان که یک بام و دو هوا باشه
ام                  ه اش ـن بزودی حکومت کاکه ها برقرار می شود و حيدر و دار و دسـت

خـاطـر       . دیگر در کله پزی جای  پا ماندن نمی باشد.  ميکشند د ـب حاکم جدـی
ه زور                  اشــت ـم بچه ترسانی، گوش وکيل گذر سابق را که دزدی طرار و ـگ
ی،      آور ها بود برای چندین  ساعت به درخت ميخ ميکند و به قاضی، مفـت

ت او                          ن ـپس در والـی ه از اـی د ـک وـی ـگ ـي ! مستوفی و داروغه منطقه اش ـم
ه جـان                          رد واـب از ـک ا ـب ـه هيچکاره هستند و اگر کسی زبان به شکوه از آـن

 .شان
ا              ه ـت ـم دیگراز مال تا مصلی از کاسب تا کاتب، از خر پول تا بی پول  ـه
نام حيدر خان را می شنيدند مثل بيد ميلرزیدند چه او در ظرف چند روز    

گـر   !   و سوری!  بالهای زاغی  زور گوی های آن نواحی را کنده  بود و دـی
 ! احدی جرئت نداشت که در مقابل او بالک بزند یا پله بگيرد

ا و                                   ه ـه اـک د و ـک شـدـن ـي ل ـم ـف ذر ـق ای ـگ شام که ميشد به امر او دروازه ـه
پاسبانهای رضاکار در کوچه ها  پاس ميدادند و کسانی را که نام شب را        

 .نميدانستند به زندان می انداختند
ا در             ه ـه اـک بدین منوال بزودی امن و امان برقرار می شود و حکومت ـک

 .تمام شهر نام ميکشد
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ت                رـف چشم آشنا و ناآشنا از دیدن کاکه حيدر که هوشمند و لنگردار راه مـي
ه ـیک سـاعـت                    واســت ـخ ميسوخت و رفته رفته باور ميکردند که اگر خدا ـن
وچـه          خواب حيدر دیر شود، از آسمائی گرفته تا دیوار های سر کوه، تا ـک

د                از .   ها و بازارچه ها همه گی بی لنگر، بی ثبات و زیر و زبر می شـوـن
ه                         در ـب اـیش کسـی حــي رـم ن       « این سبب بی زور و زر و ـف ـي گـر زـم ـن   »! ـل

ه                   د ـک دـن دـی ـي  دو   « :   مشهور می شود ـ کاکه لنگر زمين و مردم بروشنی ـم
 »!صد مرد جنگی به از صد هزار

یکی از روزها، پهلوان آشفته و مو دماغ به کله پزی مياید و چنان غـرق        
ـتش               وان طـاـق دریای وسواس می باشد که گوئی سيل خانه برانداز پل و پـل

 . را از  بيخ برده است
همه از خوف و هراس بر دو شصت پا راه ميرفتند و ميکوشيدند خود را    

م ـیک                      .   به دمش ندهند   زی ـک ه خـود چــي در     « اما عارف کله خور ـک  حــي
د     » ستنگ رـس :  بود ساعتی، دروازه کله پزی را از درون می بندد و می ـپ

ر                   خو بچه وطن ، حالی بگو که چرا سرکه برات آوردی و حيدر خـان ـه
 روزه نيستی؟

 .چيزی نيست فقط دندانم درد ميکنه: پهلوان طفره ميرود و جواب ميدهد
دن اسـت           :   عارف ميگوید  ـن ه             !   درد دندان را عالجـش ـک ـف ـي ه خــل م ـک گـوـی ـب

 سلمانی بياید و بی غمت کنه؟
و : حيدر  می خندد و ميگوید  ! خوب  حالی که اصرار داری، پس گوش ـک

و،                 )   خواب( خو )   دیشب(   دیشو   ر ـن ـي ردشـی شـده و اـم اچـاـگ دیدم که باز ـپ
 وارد کابل ميشـه    » دروازه الهوری « سوار بر خر چابکدوی مصری، از       

ای               و یک لشکر بی حساب گيسو حنایی که چشمهای سبز شان مثل پشکـه
 .وحشی برق ميزنن، پساپسش داخل شهر ميشن، و تمام کابله پر می کنن

در رکاب پاچا، صدای کوس و کرنا، پرده های گوش فلکه کر می کنه و              
ه «  و »  بنگاله« انبوهی از غالمزاده ها،  دلقکها و شعبده بازها ی       » پتياـل

ه             ردـم با دهل و دمبک، بوق  و سوق و ساز و سرنا هنرنمایی ميکنن تا ـم
وش            ـپ اـه بخندانن، اما کابلی ها از که تامه همگی گریه ميکنن،  بيخـی ســي

 .پریده رنگ مالوم ميشن! استند و مثل کهربا یا گل چراغ
رد                            رـم ـي ه و ـیک ـپ زـن ـي ل ـم یک تاج طالیی و جواهر نشان بر سر پاچا ـب

نمی بينی !   حيدر جان:   نورانی، خوده به مه نزدیک ميکنه  و آهسته ميگه  
ـيش                       شـاـپ ـي ر خـر مصـری ـپ که قيامت صغرا رسيده، کسی ره که سـوار ـب

 ! لشکر یاجوج و ماجوج می بينی  دجال است ـ مضحکه آخر زمان
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ی                           الـی ه ـب اجـوج ـک اجـوج و ـم برو به مردم بگو که تا دیر نشده به جنگ ـی
وچـه              ام ـک ـم آسمانيست برآیند و گرنی، بزودی ناموس شان برباد ميره و ـت

ه           کــن از        !   ها را حرامی های گيس حنایی و چشم آبی پر مـي ن عـارف ـب دـه
ز                 .   ميماند و سراپا چرت و سودا می شـود         رـگ رش ـه جـاه سـال عــم ـن در ـپ

د           .   چنان خواب ترسناکی، نه شنيده، و نه دیده بود     گـوـی ـي در ـم ه حــي حـق  :   ـب
 !بجانب استی پهلوان، براستی که خدا خير کنه

رات                              رم خــي ان ـگ ا ـن د ـت ی چــن طــل ـع سپس انگشت به دندان ميگزد و بی ـم
 .ميکند

ه                     ده ـب راری و عــق اتفاقًا همزمان با این خواب پریشان، شاه شجاع امير ـف
دل، به قصد باز یافت تخت و تاج برباد رفته اش، با انگریز های نيمقاره                

ا   :    از این قرار پيمان می بندد»  رنجيت سينگ« و متحد قدرتمند شان      شــم
ن   «  و »  پيشاور«  و »  پنجاب«پادشاهی را به من برگردانيد و من   شــي  »پـي

 “!را صدقه سرتان ميکنم
د و                            روراـن ی ـپ ان را در سـر ـم دوســت ـن انگریز هم که سودای بلع کامل ـه

اده از                !  افغانهای بی ترس و ماجراجو را خار بغل  ـف ا اســت داشـت ـب ـن می ـپ
ری آن    ١٢۵۵فرصت ، در اوج گرمای یکروز تابستانی سال     هجری قـم

ه                      ه ـک گـوـن اـن ـم آبفروش و خاکفروش بی تلخه و بی جوهر را عين بعين ـه
ل       »  دروازه الهوری     « حيدر خوابش را دیده بود از همان راه          اـب  وارد ـک

 .می کند و بر صندوق سينه مردم می نشاند
اشـد             ام        .   دیگر کام از فرنگی و نام از شاه شجاع می ـب ـم زودی دروازه ـت ـب

 عـارف  « طربخانه ها، خانقاه ها، هر کاره ها و دکانها از جمله کله پزی             
 تخته بند می شود و مکناتن سر گله یاجوج و ماجوج، چشمها را       » ستنگ

جـا  .   ميل چوب ميکشد و زبانها را مهر و موم ميکند          ار       !   اما ـک ن اول ـک اـی
ــ از                    .   بود د  رســي ـت فرنگی از خلق و خوی ریشه دار و خاص کابلی ها مـي

ه زاغ                         ه کـل زاح ـب ه از ـم حوصله سهمگين و زهر خند معنی دار شـان ـک
ن و            ! منتهی ميشد  ـي د و زـم رسـاـن و مرمر آتش فليته را به انبار باروت مـي

 . زمان را به هوا ميکرد
ا                  از این سبب هر هفته و ماه به بهانه هایی کوچک، چند کاکه  کابلی را ـی
ام و                           ه ـن دازی ـب رد و دسـت اـن ـک ـي وار ـم به دهن توپ می بست یا زیر دـی

آخر امر کار بجای ميرسد که چند موسفيد      .   ناموس مردم را تشدید مينمود    
د                ـن کابلی به نيابت از غازی ها، پت و پنهان خود را به شاه شجاع ميرساـن

شـه       :  و شکوه ميبرند که  ـي ردار ـم اگر نجنبی خون نوزادهای ما عنقریب ـم
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 !و کوچه ها ره حرام کره های انگریز پر ميکنن
دش                         ـن ـل ه از رـیش ـب زد ـک رـی ـي شاه شجاع به گریه می افتد و آنقدر اشک ـم

من دیگـر  :  پس از آن رنگ پریده و سر افگنده جواب ميدهد. شيار ميکشد 
 ! پادشاه نيستم، قيام را قوام دهيد

ه چشـم                    ی ـک ـت ام، وـق ن         « چند پگاه پس، در پایان قـي ـي گـرزـم ـن ه ـل اـک ه    » ـک  ـب
ب                            » آسمایی«  ی عــي شـاد، راسـت و ـب ل شـاخ شــم  می افتد می بيند که مـث

د             وـی ی ـگ رو                     :   ایستاده است و به عارف کله پز ـم م، ـب دـی ه جـای ـک گـه ـب ـن ـن
 !کله پزیته واکو
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