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  از گذشته ھا ای بازھم خاطره
 را  او،بزرگ بود ای کالنم که برادر کاک؛مادر بودند و يک پدر دوکاکايم سه برادر از پدرم با

  کاکا،بود ما رد خردترين را که کاکای خبرادر داشت و وسط قرار  پدرم در،يمخان کاکا ميگفت

ھم زياد   اما آدم خوش قلبی بود و،مزاج بودبا آنکه کاکاشيرين قدری تند.  ميکرديمشيرين خطاب

گری که جانشين  پسر ددست داده بود و را از  خاصتاً که يک طفل سه سالۀ خوددوست بود؛اوالد

 با اين پسر.  اندازه دوست داشتحد و را بی  اين پسر،شده بود مرھم قلب داغديدۀ پدر بود و او

 شيرين با کاکا اکنون موقع ختنه سوری او فرارسيده است و کرده و سالمتی نمو صحتمندی  و

نزديک را دعوت نموده    دور وتمام اقارب طرح و اشتياق تمام پروگرام اين ختنه سوری را

مراسم ختنه سوری که   خواستم تا از،که شرح مفصل اين ختنه سوری را بنويسم قبل ازين. بود

 . جھت مزيد معلومات خوانندگان عزيز مختصری بنويسم،ما مروج است شمال مملکت عزيز در

را  تفريح شان  بزرگترين جشن و،ترکمن نشين مناطق اوزبک و مملکت عزيز ما در شمال در

ختنه سوری  در  کهیجوش  جمع و واشتياق شوق و آنھا آنقدر. مراسم ختنه سوريھا تشکيل ميدھد

 سپورت عنعنوی درين مراسم دلچسپ ترين تفريح شان  ندارند و مراسم عروسی در،دارند

  که دریچاپ اندازان ختنه سوريھا تعداد کثيری سواران بزکش و در.  استبزکشی برای شان

 با  بلکه بيشتر،ھفته برای يک شھرھای مجاور جمع ميشوند و  از،لی سه صد ميرسندد دو احدو

 درين مسابقات چاپ اندازان درجه اول کسب افتخار .اشتياق تمام بزکشی را ادامه ميدھند شوق و

مسابقات بزکشی ھمان گونه که چاپ  در. قيمت اسپھای خوب بزکش باال ميرود مينمايند و

آزموده  کارھای تربيه شده واسپ. ساوی دارددارند، اسپ بزکش نيز با ايشان رول مُ اندازان رول 
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مثالً اسپ ورزيده باالی بز . را آسان ميسازد و مشکالت شان خود کمک زياد ميکند کار سواربا

را  خودپيکر  کردن دستان خود  قاتيا با ران به آن مشکل ميسازد و دسترس ديگايستاده ميشود و

 رسانيدن به دائرۀ حالل از ھمچنان در را بردارد و که سوارکارش به سھولت بز ،خم ميکند

اينھا مسائلی اند .  ديگران را ميگيردحالل جلو رسيدن به دائرۀ حتی از ديگران سبقت ميگيرد و

را  ھای متوالی ھمه چيز، که روزدلچسپی  ميدھد قدر تماشاگران آن اندازان و که به چاپ

که دوصد  حالی  در؛وجود می آيده ال باينجا سؤ.  اشتغال ميورزند بزکشیبه فراموش ميکنند و

 يا بيشتر باھم ميباشند، نظم و ھفته و برای يک يک منطقه جمع ميشوند و در الی سه صد سوار

 ھمدلی ايشان جواب اين است؟ درينجا اتفاق و طوره شان به چ اسپانخوراک خودشان و  واداره

و حتی  سرپل ،اندخوی، آقچه  از؛شھر شبرغان است  ختنه سوری درکنيم فرض. سؤال را ميدھد

ھمه  ھای  شھر شبرغان که ميدانند تنھا صاحب معامله نميتواند ازميمنه سوارھا می آيند باي

خانه به گفتۀ خودشان  که مھماننانیآ.  بناًء مھمانان را بين خود تقسيمات ميکنند،پذيرائی کند

 ھرکدام ؛ کمتران مھمان،ردتر دارند که قوشخانۀ خن بيشتر و آنانی مھما،قوشخانۀ کالنتر دارند

 ھا تقسيم ميشوند و، به مھمانخانه بايکاران مھمان سوار تعداد ده الی بيست سوار قبول ميکنند و

 دين و يا اين استعانت  و  و،رده ميشود تمام مدت پذيرائی مناسب بجا آوشان در اسپبه خودشان و

ھای ممتاز  اسپختم چاپ اندازان و در ھا بين خود دارند و سيالی ست که باييا به اصطالح ما يک

 ھمه ،الرفته ھای مشھور به اندازۀ باورنکردنی با قيمت اسپشان شده و که نصيبافتخاراتی با

، تا ار کرده است را چنين شاندار برگزخود سوری پسر که مراسم ختنه برميگردند و نام آن بائی

  .يباشد زبانھا مھا سرمدت

 موعود فرارسيد و تعداد روز: ميگرديم به مراسم ختنه سوری پسر محبوب کاکا شيرين اکنون بر

صرف طعام  از بعد خانۀ کاککا شيرين جمع بوديم و نوجوانان در جوانان و بزرگان، کثيری از

ميگفتند اين شخص . چاشت انتظار تشريف آوری دالک مشھور فن ختنه سوری را ميکشيديم

حالت  کاکايم در پسر. زودی شفاياب ميشوده  ب،وارد ميکند جراحتی که او ک دارد ودست سب

 سرگذشت خود چيزھائی بيان از دلداری ميداديم و را او بچه ھا  ما؛داشت  قرارعبر ترس و

اقارب که   يکی از.پايان يافت انتظار يا جراح مشھور سررسيد و خره دالک وباآل. ميکرديم

ً قوی تر  بغل گرفت که کاکايم را طوری در پسر بود باالی يک چوکی نشست و شخص نسبتا

ھم دور  را از گاه ھردو پای او داخل آورد، آنه سمت خارجی پاھايش دور داده ب  را ازدستھايش

گاه آن جراح بيرحم   آن.قسمت وسطی اندام او مقابل روی خنته کننده قرار گيرد  تا،نگاه داشت

 گرفت و را باال ميکروب خود از چيزھای ديگر پاکی پر ک نيچه وبه سرعت تمام با استعمال ي

کاکايم اولين  پسر را انجام داد و خود  واحد کارآنِ  در و" اونه گنجشکک طالئی"  گفتبه پسر
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 ،گفته بودند. دھن دروازۀ درمسال به درون مسجد پرتاب گرديد از طعم اسالم عزيز را چشيد و

نميدانم مادرش اين . آب ايستاده شود از يک طشت پر در بگيرد و سره که مادرش قرآن را ب

" پخته سوز"ريزی زخم توسط  خونکه از خير؟ دالک بعد ازين يا جا آورد وه عمل را ب

 که التھاب ،عدی اين بود نتيجۀ بشيرينی تقسيم شد و  نقل و،را ختم کرد خود  کار،جلوگيری کرد

آن . پريشانی فاميل کاکايم گرديد ه سبب سرگردانی و ک،آن زخم پديد آمد عفونت چرکين در و

که  ترتيباتی. شد شب ھمين روز برگزار  در،مردانه که قبالً اشاره نمودم محفل بزرگ زنانه و

 چون در. ئط موجود ھمان وقت عالی بوداشر  با،کاکايم جھت پذيرائی مھمانان اتخاذ کرده بود

کرده جھت پذيرائی  پا حويلی تجير بر يکردند، درتعمير يک منزله زندگی م يک حويلی وسيع با

تعدادشان  اطفال که ھا و، برای زنگرم بود نرو که ھوا آاز و. مھمانان مردانه فرش گسترده بودند

البته بامھای کابل که ھمه دارای  ــ بام تعمير جای گسترده بودند  در،نسبت به مردھا زيادتر ميشد

ه ھای زياد برق ب بام گروپجھت تنوير حويلی و  واشد ــ مصون ميبنج است محفوظ و سبيره و

 ھای بزرگ پلو و يک گوشۀ حويلی ديگآشپز در. جا چون روز روشن بود رفته بود که ھمه کار

 نوجوانان ،ميرقصيد سازندۀ زنانه باالی بام آواز ميخواند و. داشته بود ھای متنوع را برپاسالن

صافی   که آشپز،زمان آن رسيد. ھمه خوش بودند ند وآمد داشت باال رفت و  تا و بچهدختر و

 چند ءابتدا. آمادۀ استفاده بود  پلو خوشبو و،ديگ پلو برداشت بردوش انداخت و سرپوش را از

ً با پيشش بودند و که دور و بشقاب برای کسانی   توزيع کرد تا،ھمکاری ھم کرده بودند او قسما

 چند لقمه ای.  من نيز درين جمله بودم.ب استپختش خو دستمطمئن شود که ھمه چيز درست و

که  اثنائی  درءرفقا خاطرم رسيد که باری يکی ازه موضوعی ب م گل کرد  و، شوخيکه خوردم

مرا مشمئز   يک مقدار نمک اضافی را مخفيانه شامل لقمه ام کرده بود و،باھم نان ميخورديم

حرص  گرسنه با  مانده و،مالی برگشتهش سفر را ديدم که دوستی تازه از اطراف خود. کرده بود

خودت چند لقمه  گفتم اجازه است با   به او،را يکی پی ديگر بدون تامل فرو ميبرد ولع لقمه ھا و

ه که لقمه را ب  ھمين.لقمه اش ريختم دست پنھان کرده بودم در که  در آھسته نمکی تناول کنم و

 با دھن کشيد و لقمه را از. شد ش خبرھای سر که به اصطالح ترکشور بود دھن گذاشت آنقدر

 نتيجۀ مثبت داده  من چون شوخيممن پرخاش کرد و عصبيت با با روی بشقاب زد و شدت بر

 شوخیاين  که نزديک ما بودند واقف شدند و  ازين موضوع يک تعدادی. متواتر ميخنديدم،بود

ھای سالند را آشپز بشقاب. يد رس فرصت نان دادن محفل زنانه فراءھمين اثنا در. را گسترش دادند

طريق راه زينه به مدخل  را از جوانان آنھا  از يکھر ھای بزرگ ميگذاشت و پتنوسھا و سينيدر

روی سفره مقابل مدعوئين  آنھا بر دست دخترھای جوان ميدادند وه آنجا ب در بام ميرساند و

 خود نمک را با ان يک مقدار يک تعدادش،پيمودنداين نوجوانان که ھمين فاصله را مي. دميگذاشتن
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مجلس  بودن غذاھا از مراتبه صدای شور روی بشقابھای سالند ريخته بودند که يک گرفته بر

حتی غوريھای پلو ريخته شده  سبزی وو ھای قورمه  روی بشقابنمک اضافی بر. شد زنانه بلند

 شورکردن اول با رد که من چرا اين چنين شده و اين عمل کار کيست؟ ھمان جوانیکه اين . بود

 چندين دھن برآمد و دفعه صدای تيمورشاه از يک. ، گفت تيمورشاهش کرده بودملقمه اش عصبي

 عصبی شده بود و کاکايم بسيار. پای من شکست  خسته اش در،که ديگران کرده بودند تمام کاری

 داشته  زيرا چشم شان برداشت نداشت که ما مجلس خوبی،گفت اين کار عمداً صورت گرفتهمي

خودت را :  گفت  من نزديک شد وه  ب،من  زيادتر عالقه داشت دوستان که با يکی از. باشيم

ً اين.ميگردد دنبال تو چماق ميپالد و  چوب و،ست کن که پدرت زياد عصبی مخفی گفتۀ   واقعا

 فھميدم که در. مرحوم مرا سخت عصبی ساخته بود کاکايم که چشم شان برداشت نداشت پدر

  در،طرف غار ميپاليدم ھره مانند موش ب. ، آرام نمينشيند سخت ندھد جزایواقع پدرم تاچنين م

ه آن برآمده ب که آواز پدرم نزديکتر بگوشم ميرسيد، از ھمين ديگر اتاق ميرفتم و يک اتاق و

 تا اينکه ھمان دوست دلسوز اشاره کرد نزدش يروم و او مرا به يک ،جای ديگر پناه ميبردم

طرف ديوار اين دھليز  دوه  که بسيار کم عرض بود من پاھايم را ب، راھنمائی کرددھليز تنگ

 ھستم با موجوديت آن دوستم فھميد که من آنجا که پدرم از رفتم مثلی  مانند پشک باال،چسپانده

تاريکی زير  باال رفته بودم که در  اما مرا نديد زيرا من آنقدر،عصبيت وارد دھليز شد عتاب و

شايد ھم   که من چه شده ام و،حيران مانده بود خره پدرم مانده شده بود وآل با.ده بودمسقف گم ش

  که من در،جائی نشسته بود در من متوجه شده کمی آرام گرفته وه به خطرات احتمالی نسبت ب

 کثيف که يک اتاقه ب دوست فرود آمدم و  به کمک آن،بيحس شده بود که پاھايم کرخت و حالی

يک لحاف کھنه  با آن نبود راھنمائی شدم و چخت چيزی ديگری در چوب و يکاره و بجز اشيای

ه را ب  خود،داغ شد که شفقھمين که نميدانم آن دوستم چطور بدست آورده بود شب را گذرانيدم و

  .نظر پدرم پنھان بودم کمک مادرعزيزم ازه ھفتۀ ديگر ب مدت يک خانۀ خودما رسانيدم و

 


