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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

 
  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١٢ جنوری ٢۴

 

 

 اسه و نومادر کالنداستانک 
 

 شه؟يم نمای و تمناخوي تو چند ماھه مستين چه کتابي امادر کالن: نواسه

 ...نمشاخوي دوباره میم شده من ھا تمزم،ين قرآنه عزيا: مادر کالن

 ن؟ي داره امتحانشیک: نواسه

 ...زميگه عزيبا لبخند ، چند سال د: مادر کالن

  سخته؟یليدنش خيفھم: نواسه

 !نه:  مادر کالن

 ش؟يناخوي دوباره مینقدر ھيپس چرا ا: نواسه

 ... دوست دارمیلي خيشهآخه من قصه ھا: مادر کالن

 رن؟يگي از شما امتحان ماقصه ھا ر مگه مادر کالن : نواسه

 ...کنم ی دعا م آنن کتاب خداست و من بايا!زمينه عز: مادر کالن

 ؟یکني تو با کتاب قصه دعا ممادر کالن: نواسه

 ... کتاب خداستین قصه ھايزم ايعز : مادر کالن

 ؟ی چیعني کتاب خدا مادر کالن: نواسه

 ...گه که به ما بگهيغمبرخودش ميپ به يشه که خدا حرف ھای کتابیعني: مادر کالن

 !گه؟يچرا خدا خودش به ما نم: نواسه

 !زم؟يزنه عزيخدا که حرف نم: مادر کالن

 !زنه ؟يغمبر خودش حرف مي با پقسم یپس چ : نواسه

 ...فرستهي می وحه اوزنه بي حرف نمھمبا او : مادر کالن

 ؟؟مادر کالن سي چیوح : نواسه 
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 گهيغمبرش مي به پیک فرشته اي خداست که با یدستورھا : مادر کالن

 زنه؟؟ي حرف مرفرشته مگ : نواسه

 غمبر خدايآره اما فقط با پ : مادر کالن

 !شم؟اغمبر بيتونم پيمنم م : نواسه

 !!نه : مادر کالن

 چرا؟ : نواسه

 ...کنهي از اول خودش انتخاب ماغمبر ھا ري خدا پرآخ: مادر کالن

 ؟مادر کالنق دارن؛ مگه اونا با ما فر: نواسه

 ...زدلمينه عز : مادر کالن

 !کنه؟ي انتخاب نمرهاگه فرق ندارن پس چرا خدا م : نواسه

 ! گفته راشيکنه، ھمه حرفايغمبر انتخاب نميگه خدا پيآخه د : مادر کالن

 !ست بگه؟ي بلد نیگه خدا  قصه بھتريآھا پس د: نواسه

 !گهيش بوده ديقصه ھان ين بھتريا!  زمينه عز:  با لبخندمادر کالن

 نم؟ي بباشه من کتاب ري ممادر کالن : نواسه

 !متينت ماه، خودم نشفه و گناه داريزم؛ اما تو دستھات کثيآره عز: مادر کالن

 !؟...نکه داستانھاش عکس ندارهي امادر کالن : نواسه

 !زمينه نداره عز:  با لبخندمادر کالن

 ته؟؟ نوش قسمینين چرا اي امادر کالن : نواسه

 !...زمي نوشته عزین عربان به زبيا : مادر کالن

 !؟ی بلدی تو عربر مگمادر کالن : نواسه

 !...زمينه عز:ه سکوتي بعد از چند ثانمادر کالن

 ش؟يناخوينقدر ميدم چرا ايآھا پس تازه فھم : نواسه

 ...سکوت: مادر کالن

 


