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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

  
  :يادداشت

که ارسال داشته اند، تشريف آوری شان را به  یبه خاطر مطلب" طناز"ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار با صفای ما 

، اميدواريم ھميشه بتوانند با ارسال مطالب دلچسب و آموزندۀ شان پورتال تمام آزادگان از صميم قلب خير مقدم گفته

  .غنای بيشتر پورتال را باعث گردند

   AA-AA                              اداره پورتال

  

  )اشكنج(طناز 

١٣/١٠/١٠   

 وجه تشابه
 ئیو کسی را به فرمانرواگويند در جنگلی ھر آنچه زنده جان بود ، يکبار متوجه شدند سالھاست سلطان جنگل مرده 

ندارند ، اما ھرچند گاه شيران و درندگان  جنگل ھای دور برای دريدن و بردن به بيشه ھای آنھا ھجوم آورده و دمار 

کار بودند ، چه آنھا به دليل ۀ  اميد چارهضعيفان جنگل از اين وضع به ستوه آمده و ب. از روزگارشان بر می آرد 

  .دست ساير حيوانات قوی تر از خودشان نيز آسيب ميديدند نبود فرمانروای جنگل از 

جنگل نشينان را خبر دررسيد ، نظامی در راه است تا ھرکی توانست تمام جنگل نشينان را راضی کند ، ميتواند 

خالف قانون جنگل که شير بايد حتما در مقام فرمانروا باشد ، جنب و جوشی  خودش را فرمانروای جنگل بنامد 

 به تکاپو افتادند ، خاصه آنکه خبرچنان بود ، ھرکس در ئیبين جنگليان در افتاد و ھی در تالش فرمانرواعجيبی 

 باشد ، با اين خبر حتی کفتار و کرگس که تمام عمر در اطراف جنگل ھميشه ئیجنگل است ميتواند به فکر فرمانروا

  .د که دست از مرده خواری برميدارند در جستجوی طعمه بودند به جمع جنگليان پيوستند و قسم ھا خوردن

 چندان در قيد رضايت جنگليان نبوده ، چه ئیباز پيامی آمد ، که قضيه ھم به اين آسانی ھا نيست و اين فرمانروا

  .د تکان دھد ئيأسلطان السالطين جنگل که فرسنگھا دور از اين جاست ، بايد سرش را به عالمت ت

 جنگل را به لقايش بخشيده و ميدان را رھا ئیخراب ديدند ، عطای فرمانرواجمعی از جنگليان که چاره کار را 

  .کردند 

 آنانی را که از خود بی خود کرده بود ، بر آن داشت تا ھرچه در توان دارند برای ،ئیاما جنب و جوش فرمانروا

 ھا حرکت نميکند و تنھا باز خبر رسيد که سر سلطان به آسانی. شوراندن سر بزرگ سلطان السالطين به کار بندند 
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 را ئی يا شايد ھم فرمانروائیآنانی که نشان پنجه ھای شير در جبين  شان نقش بسته باشد ، اقبال اين بخت آزما

  .خواھند يافت 

 در صف ھای طوالنی برای داشتن اين نشان ملوکانه در انتظار بودند و ساعات انتظار را سپری ئیشايقين فرمانروا

ره ساعات انتظار به پايان رسيد و شرکت کنندگان اين تماشا يک به يک به سلطان السالطين معرفی خباالميکردند ، 

  .شدند

در اولين نوبت گرگ ھرچه خرده موی که در پيشانی داشت ، برداشته و به طمع نقش بستن  بيشتر نشان در جبين تا 

در پيش پاھای شير دوتا کرد و شير با پنجه پايش نشانی آروزی کاميابی را بر جبينش  را آنجا که توانست خودش

  .نشاند 

که در پيشانی خود يک محل سفيد و مناسب داشت اين نشان خوب جا افتاد ، ئي روباه رسيد و از آن جانوبت بعد ھم

 اما سماجت زرافه قضيه را چنان بعد زرافه به  ميدان آمد و شيربزرگ از نشاندن نشان برجبين وی عاجز ماند ،

  .خواباند که دمرو در محل بی نھايت بزرگ سرشرا به پای سلطان رساند

 گوره  خراز بدچانسی سياه نبودن و سفيد نبودنش سه بار تقاضای مھر ملوکانه را نمود که دست آخر با سری خونين 

با ھزار مشقت خودشرا شرفياب اين مسابقه  در سر داشت ئیموش کوچک نيز که ھوای فرمانروا. قناعتش فراھم شد

  .کرد و تا شير پای برروی وی فشرد ، دردم جان سپرد 

د و درنوبت کرگدن شاه ئي در اين ميان نبود ، از دور ھای دور اوضاع را ميپائیفيل کھن سال که خواھان فرمانروا

 نشان گذاری تا پاسی از شب دوام با غرش بلندی موجوديت شاخ را بسنده دانست و آرزوی موفقيت کرد ، مراسم

کرد و حيوانات با خوشی و مزه مزه کردن لذت تماس پنچه ھای پای سلطان السالطين بر جبين شان به سوی جنگل 

  .ه ھای ذات ملوکانه از ديگران بھتر جا افتاده است جروانه شده و ھرکی فکر ميکرد ، اثر پن

ی توانسته بود آن نشان را نگه دارد ، خود به خود در بلند ترين محل قرار چنين بود که روز بعد از طلوع آفتاب ھرک

جنگل که تپه سبز مشرف به جلگه وسيع است قرار خواھد داشت و اينکه چطور ، توضيحی داده نشده بود اما چنان 

  .محکم و با اطمينان گفته شده بود که ھيچ شکی در بين نبود 

جنگل که داغ برجبين داشتند با تاثر ديدند که ، ھنوز در آن تپه بلند قرار صبح روز وقتی سپيده سرزد، تمام  اھالی 

خره کی توانسته به آن تپه برسد ، وقتی ھمگان بر بلندی رسيدند ، باالنگرفته اند ، برآن شدند بروند و ببينند که 

  .وداحساسی از ترس و ناباوری ھمه را فرا گرفت موجودی عجيبی بر بلندای تپه جا خوش کرده ب

اين موجود نا آشنا ترکيبی از سر يک خروس با تاج سرخرنگ  و اعضای مرکبی از چندين عضو ديگر جنگليان 

بود اما به ھر صورت موجودی بود کامال جديد که ھيچ شکی در تاج دار بودنش نبود ، چون ھميشه اين تاج را 

 اين موجود عجيب که در ئیادن به فرمانرواداشت ، اما نتوانسنتد اسمی برايش بيابند ، بعد از کف زدن و تن د

  .طبيعی بودن تاجش ھيچ شکی نبود ، جنگليانی که نشان ملوکانه را حمل ميکردند در فکرھای خودشان فرورفتند

 تشابھی با يکی از اعضای بدن فرمانروای جنگل در تالش  هروز بعد سعی ھمه به غير از خروسان ،  اين شد تا وج

  .دتقرب با وی ، بيابن

 


