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 مردم شغنان ) فلکلور ( داستانهای عامیانه

 

 خوجه ساالر
 

 نوشته وحیدهللا غالب 

 

 

 

 
 ۱۹۳۱دوم میزان 

 

 

خوجههه الههاكی ازههز اا  زی ههان الهها امههیا ااسههاه  شههی ان االهه   ههه م سههاه وه دی 

آنجا الهه م سهاا انهد  هه مهادم می وا هد  "چاال ود" ولسوالز شی ان موجود میساشد. دی 

 اك قسا اا خودش اال  و دو دا ا اا خانم و پساش. 

 

 .اهدا االه زخوجه الاكی شخصز  ودا  ه اا جاه دا اه آمدا و  ه ااا جا مسزا  

وه ازههز اا خادمههان و دوالههتان حیههاب شدههز میساشههد  ههه  ههااه  ههاوا  داهها م ههد  

 االالم دی ااا الاامیا آمدا اال . 

 

خوجه الاكی دو ان داشته  ه ازز "پاه ااد"  ود و دا اش آدمیا. دی چاال ود دی 

نزدازز م ساا خوجه الاكی ال  ز اال   ه  اكه وه نشانز موجهود االه . می وا هد 

ااد االه   هه یواه  خهادا داهدن ان آدمهیا اادش  هه ااها جها  ه ه ااا نشانز  پها

آمدا و  اكه ااا ال گ نشسته اال . اا ااسهایز و وهویب ان آدمهیا اادش  هه وه 

 عااف اااده نمودا م ا چیزه  ه افسو   شیدا ااا اال   ه  ه وه  فته  ه شما 

 آدمیا  م اال . 

 

ایند. امانیزه داخل آن شهوند هاه  شده مان ده وجود دال  چددی آالتان خوجه الاكی 

یا  ه شزل فال  ه االفتادا قاای میده هد و ااها ههم  هه شهزل  هات و جفه   هاال  چدااا 

شخص فال خواا ها  هدام اا جفه  و  هات یا  هه خواههد و ا ها  هه م ههوی  فتهه اش 
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دی مشههتق قههاای  یانههد اع ههز فههال وه  امیهها  االهه  و مههااد وه حاوههل  هاالهه  چد

 زس  ه مااد نمز یالد. میشود و دی وویب  ا ش

 

خوجه الاكی خواهاه هم داشته  ه  وه دی " اایخ" یوشان انهد ز میزهاد. چهون  

دی اایخ و چاال ود مواجه  ه  م آ ز میشود خوجه الاكی دشا میز هد  هه خهدااا مها یا 

اا آ   ا  ا تز  ها شطا فاما و  عد اا آن خوجه الاكی  هه  هاكه  هوا میهاود و دی 

 ه اا آنجا آ   یاون میشود  ها حیوانهاب و دا هاان ههم اا آن  ک د مز اه حفااآنجا 

و ههم دی  الهاا ااامیشهوداالتفادا    د. ااا آ  اا آنجا اماوا هم  ه "اایخ" یوشان 

 ههه ااالقههها  هها یمههه و  والههف دان خههود مههادم   ا سههتان دی وقهه دا ههاه  ههه  م ط هههدو 

 میاوند.

 

دو  و خواهاش دشا نمهودا االه  دی اایخ اال   ه  خاداخوجه الاكی  چشمه دا ا

دی "چاال ود" انهد. ازهز اا پهدهوه خهود   واهمان دا ا اا  اكه  عجب آوای  چشمه

پاییا  ا اا آالهتان خوجهه  ه اندکخوجه الاكی و دا ا  ه شی انز( آالتانااای  اا) 

الاكیشسوی میز  د.   اا هم جاه  عجب اال   ه شااد فاوهده یهز  هیا ااها دو چشهمه 

 ،خوجهه الهاكی شسهوی میز هد ااای  هااآ هز  هه اا پهیق  ،متا االه  05-05دی حدود 

 ههز مههزا و قا ههل االههتفادا هههم  ،نمزههیا، دوی  هها اا آن آ  چشههمه  ولههزشههیااا و پهها   

قسههل اا چ ههد کهه می وا ههد می یهاد، ه شههمهمهان جههایز  هه الاچنیسه . آ  چاالهه ود اا 

وض)الاچشهمه( آن حالال یوا هاه جمع امانیزه مادم  ه ااا جا میافت د دی   های 

ااا مسزه م ا  دخ میسود  هه  .ال  ز اال   ه  اكه ااا ال گ مسزه موجود مز  ود

میشهود    فته مادم چاال ود  اا  اهز آ  چاال ود دی یواهاه جمع نیز چ یا معدوم

دی چااله ود وقتیکهه   کهالن الهاكن م ط هه، هه  فتهه  ه شهیا اا آن جهایه شهدا  اشهد. 

مان هد دو  ینهگ  قسهلآ  خوجهه الهاكی دو الهه  یوا ،میشهد ا پا  و شادمانزخوشز 

ااها آ  چهون الهیال )كه آ ( میشهد. ازهز اا  و مصیس  میسود،می اف  و ا ا غم 

: می واههدچ ههیا و وع یا  اییههد نمههود  اشهه دا  ههان ااهها م ط ههه االههتاد المههز ااهها مو هه

خودم دادم  ه ااا آ  چهون الهیال  شهدا  ،"ولسوال شااف امانیزه  ه شهادب یالید

 ز  ه الاچشهمه، چشهمه ههاه "اهایخ" ، دو ااهالت ههاه چااله ود و خهود حو ود". 

نمهز شهود همیشهه ازسهان واااد چاال ود اال   ا وجود جااان داامز اش هیچ  اا  م 

 میساشد.
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شالقه دای شی ان  اا آالتان خوجه الهاكی می هدید و مهادم یا ، هاه الا ق دی امان 

او یا داو و م هع میز هد و  ااایب کادن و داشتا ش یهدا  هه  هه شخصهی   زی هوایاا

شالقهه مهادم اا  ها  ههیچ چیهزه دی م ا هل . اهاد میک هد هده   هاا او دش ام میدهد و

د، االهمیم ط ه "ی اد" یوشان وقتیکه   ه  سوه یوشان یوانه میشود. ن فت د ودای 

اا شهی ان  کههفادا .چ ان میپ دد  هه نزداهك  میهاد دچایشکم دیده میشود و شکمق

یا   دمهاب اشهتزشهما  ممکها : " شالقدای واحب ود و  اااق می وادهمااا  ا وه 

ه  وداهد، دلیهل ماایهز شهما دی همهیا  اشهد خوجه الهاكی  فتهااای  اا  ه دی موید 

 وقا هانز   هیم ( ج)   هام خهدا والهف ده یا   ها دی ااای  هاا  مادادو ایا  ا  ااد  ماو

دی ااای  هاا  والهف ده یا  آنهها  ا شهت د و " قاای   یهاام.وند متعال موید شفو خدا

اله خمچه یا اا دیخ  خوجه  ( آالتانااای  اا )شیخ ااا  .ذ ع میز  دخواجه الاكی 

شههااد ااهها  ": می واههد اا ههد ومههز وهه    اومیزنههد و  شالقههدای الههاكی  افتههه دی  ههدن

 "م ساا ازز اا  زی ان یاا حق  ودا  اشد.


