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 Satire طنز

 
  ن مونش–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ اکتوبر ١٨

  

  نکاحنامه يا طالق خط
  

از انترنت و فلم  سال قبل که نه از تلويزيون و حتا در بسيار مناطق از راديو خبری بود و نه ھم ۶٠ – ۵٠در افغانستان 

تمام مردم به خصوص اطفال، زمينه ھائی که می توانست تا را به وجود آورد، برای » ..ليسيدن«ھای آنچنانی که سؤال 

اندازه ای امکان خوشی و شادمانی را فراھم نمايد، در کنار عيد و برات و جشن نوروز و يگان سگ جنگی و کاغذ 

  . ه و حتا مردم قريه نيز شمرده می شد اعضای خانوادپران بازی، مجالس عروسی

در شب عروسی آنھم در مناطق روستائی و خارج از شھر که خوشبختانه خبری به وسيلۀ کارت اعالم نمی شد تا در 

 تا جائی که امکان و در عوض، وجود می داشت» از آوردن اطفال و خدمه معذرت می خواھيم« زير کارت يادداشت

اھالی قريه و حتا قريه ھای مجاور دور و  ی ده و در برخی موارد جارچی ھای خاص، ھمۀداشت دالک، پاده وان، مال

 به شرکت در چنان مراسمی فرا می خواند، اطفالی در سنين پائينتر آنھم نزديک را اعم از زن، مرد، طفل، پير و جوان

 با چند ھمسن وسال خويش از در  کهدر جامعه ای که کمترين احترامی برای طفل قايل نبودند، به ھمين خوش بودند

 ،وديوار باال شده، بعد از شوخی ھای مروج سن و سال شان، اکثراً در دسترخوانھای جداگانه و زير انضباط خاص

می بود، در آن سن و » کشمش به تاالق«دست شان را به غوری پلو دراز نمايند، اين که پلو گوشت می داشت و يا تنھا 

. خردوانی قبل از غذا ادامه می يافت خورده می شد و باز ھمان غذا به سرعت برق  چونسال فرق زيادی نمی کرد،

دعوت می کردند باز ھم يا ھمان دالک قريه بود و يا مالی » آدم شدن«فقط تنھا مزاحمی که ھرچند گاھی بچه ھا را به 

برآمده، کاری که » آدم«ه ھا از قالب دعوتی که نتيجۀ آن از قبل واضح بود، يعنی بعد از دو سه دقيقه آرامش، بچ. ده

خود می خواستند، انجام می دادند، تا اين که ھوا رو به تاريکی رفته و آنھا را به خانه ھايشان اکثراً با مادرھايشان می 

  .ندفرستاد

ين بار اين که خودم چند بار در چنان مراسمی شرکت ورزيده بودم، از شما چه پنھان درست به خاطرم نمانده، مگر اول

  . ھيچ گاھی از ياد نبرده ام، که صرف گوشه ای از آن را با شما در ميان می گذارمنکاحشرکتم را در محفل يک 

.  سال عمر داشتم، مامايم برای دامادی پسر بزرگش محفل بزرگی ترتيب داده بود١٢ و يا ١١، وقتی حدود نيم قرن پيش

ھا انتخاب شده بودم يعنی » شاه باال«می دانم روی کدام علت يکی از ، نھا شده بودم» آدم«من ھم که به اصطالح شامل 

در بين بزرگتر ھا نشسته و تمام بازی ھای کودکانه را که از مدتھا برايش نقشه کشيده بودم، » بچۀ آدم«می بايد مانند 

  .فراموش می کردم
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 شماری می کردم که ھر چه هته، دقيق نشس-منظور داماد- ھن تنبان سفيد در سمت چپ شاهادر ھر صورت ملبس با پير

. زود تر مراسم خاتمه يافته، با گرفتن خريطۀ نقل و دستمال مخصوص به خودم، از محل پريده به شوخی ھايم ادامه دھم

 -وکيل نفس عروس . مھر نمی توانستند توافق نمايند تعيين مگر مشکل اين بود که وکالی نفس داماد و عروس، روی

 يک بخش از - ھزار افغانی٢٠٠ -  می خواست به ھر شکلی که شده معادل پول نقد-ری دگروال متقاعدپدرش با سابقۀ کا

 -با آن که مامايم خود به اين کار رضايت داشت، مگر پسرش يعنی داماد. باغ و زمين مامايم را شامل مھريه نمايد

، به ھر ميزان پول نقد که بگوئيد، رم است دو پای را در يک موزه نموده بود که زمين و باغ مال پد -ی بريدمنړلوم

  .ران و خواھرانم بدوزماددعوا ندارم، مگر نمی خواھم چشمم را به مال پدرم و حق بر

اين دعوا که گاھی تند و بلند می شد و زمانی مجدداً فروکش می نمود، بيش از دو ساعت وقت ھمه را گرفت، تا 

لسوالی پغمان آمده بود، مداخله نموده، پدر عروس را قانع ساختند که با که از مرکز و» دامالئی« و سرانجام ملک قريه

دوام داستان مجلس را .  ھزار افغانی شود، از خير زمين بگذرد٨٠ ھزار افغانی که ثلث پيش پرداخت آن ٢۴٠مھر 

  .شود» او«تان  برايتان نمی نويسم، تا دلک

نبود، » مال بازار«تعيين مھر بودم و اگر بنويسم بی شباھت به در از آن تاريخ و آن محفل که بار اول شاھد چنه زدن 

در ھمين مونشن، به نقطۀ مقابل آن برخورد نمودم، آنھم چنين پنج سال قبل،  -  سال گذشته بود که ھمين چھار۴۵حدود 

  :بود

من جمله  ، و تقريباً اکثر اعضای خانوادهشتيکی از فاميل ھائی که از مدت اقامت شان در المان زياد نمی گذپسر 

، با يک دختر المانی می خواست ازدواج شتند، دسترسی کافی ندا داردبر زبان المانی تسلط که جای خودشخص داماد 

را » سند ازدواج«نکاح خط و يا به گفتۀ المانھا  سترسمی نمايد، آن خانواده با تقاضای مکرر از پسر بزرگم که می باي

 سال قبل که دعوا روی قيمت نکاح به ۵٠ با چنان سندی آشنا ساخت، خالف افغانستان ن رای نمود، چشم مترجمه م

. وجود آمده بود، در آنجا ھيچ خبری از مھر و پيش پرداخت وجود نداشت، مگر ھر چه بود راجع به شرايط جدائی بود

 ھم زندگانی نمايند و مجبور گردند که از ھم جدا شوند، يعنی قانون فرض را بر آن قرار داده بود که اگر آنھا نتوانند با

چه چيز به کدام کس بايد تعلق بگيرد، آيا صوالً قرار را بر آن می گذارند که ھمه چيز مناصفه شود و يا اين که ھرکس 

ل زن از آن قدر مواد سختی که د... ھر آنچيزی را که خريده حين جدائی با خود ببرد، قضيه اطفال، پول سرپرستی و 

  .ھر را از زن بد می کندوشوھر و ش

حال که تا اينجا من را تنھا نگذاشته ايد، می خواھم شما را با اصل موضوع اين نوشته آشنا بسازم، اگر مقدمه از اصل 

  .مطلب طوالنی تر شده است با بزرگواری تان بر من ببخشائيد

می از برکت رسميت يافتن ازدواج ھمجنسگرايان، » عبدهللا«و » غنی «انما و شما ھمه شاھد بوديم که وقتی آقاي

 ۵٠باشد آنھا نه تنھا به جای محفل » ولت وحدت ملید«خواستند با ھم ازدواج نمايند، برای ترتيب نکاحنامه که ھمان 

ر د» دامالی ولسوالی« ماه وقت الزم داشتند، گذشته از ملک قريه و ۴، بلکه حدود سال قبل به دوساعت قناعت نکردند

 نيز رسيد، تا کری و سرانجام مک کين، اوباما، بان کی مون کارشان به مجددی، کرزی، سيرت، نورستانیوجود 

  .حنامه ترتيب داده شدانک

دو طرف بر می آيد، ھر دو  ھر چند از محتوای نکاحنامه اطالع دقيقی وجود ندارد مگر تا جائی که از فحوای تبليغات

 و اين را روشن نساخته اند که در معطوف به تعيين مھر نموده اندرا ا تمام توجه شان طرف به تأسی از رسم ما افغانھ

  .صورت طالق کار به کجا خواھد کشيد و کدام فردی چه چيزی را با خود خواھد برد
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 مرغ بی محل گشته و آذان بی موقع می دھم، يعنی در شرايطی که آنھا می کوشند خود را نشئه از شب ،اين که چرا من

، مربوط می گردد به کور  عسل نشان دھند، سياه زبانی نموده جدائی آنھا و شرايط آن را مطرح می نمايمهزفاف و ما

  .پرانی ھای عروس و داماد، که اگر شما ھم نيک بدان دقت نمائيد، متوجه خواھيد شد که نبايد خوشبين باقی ماند

  :به صورت مثال

  :، يک جمله را شعار خود ساخته استسی کی می بينددر ھر جائی که می رسد و با ھر ک» غنی«

اين دولت، دولت قانون است، من قانون را باالی آنھائی تطبيق می نمايم که تا حال به قانون تمکين نکرده و با زور "

  ...»  قانون و جامعه را گروگان گرفته اند،خود

  :فرياد می زند» عبدهللا«

يونھای انتخابات آغاز بيابد، فقط از آن طريق است که می توان به حاکميت قانون گرائی و اصالحات بايد از کميس«

  »...قانون رسيد

ند حرفھای ا حين ترتيب نکاحنامه اطالع نداردر ظاھر امر ھردوی اين حرفھا، برای آن که از عمق ماجرا و چنه زنی ھ

 ھای ناگفتۀ ھر دو طرف را خود  کسی که به عمق قضايا وارد است می تواند قسمتخوبی به نظر می خورند، مگر

  بخواند، چه؛

از زورمندان و آنانی که با زور خود قانون و جامعه را به گروگان گرفته اند ياد می کند، بدون آن که نامی » غنی«وقتی 

 و قانونی، عبدهللا، بسم هللا، امرهللا، عطااز کسی برده باشد می خواھد به ھمه بفھماند که در اولين فرصت به حساب 

کيد به وزارت داخله و وزارت دفاع دولت پوشالی مبنی بر أ، چنانچه دستور ساير افراد باند شورای نظار خواھد رسيد

 تصفيه را از ھمان جای آغاز نمايد، مؤيد اين تارتخانه را برايش ارسال بدارد ااين که لست تعداد جنرالھای ھر دو وز

  .برداشتم می باشد

اعالم می » کميسيونھای انتخابات «تشکيالتیآغاز کارش را از تغيير ساختاری و » عبدهللا «و اما در طرف مقابل وقتی

بگويد که خودش غير قانونی رئيس جمھور شده است و ھيچ قانونيتی » غنی«دارد به صورت غير مستقيم می خواھد به 

  .ندارد

د آورد، معلوم نيست مگر آنچه مسلم است اين اين که سرانجام اين ازدواج به کجا خواھد کشيد و چند صباحی دوام خواھ

، در صورت دوام و جدائی، ھيچ مولودی به جز فساد، افتراق ملت،  که نکاحنامه تدوين گرديدهیازدواج و در شرايط

نابودی کشور و سيه روزی مردم آن به بار نمی آورد، پس بايد در فکر چاره بود و اين نوزاد را قبل از آن که بتواند 

  .ضرر بيافريند، نابود نموداز اين بيشتر 


