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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  

   سانين

 ٢٠١١ نومبر ٢٢

 

  رستانيش
  

 متبسم که اندک ۀافي نوک دراز و قی گرم و بوت ھايی پخته ی جرگه خبرنگار با کرتهي سرگردان در لوخبرنگار

 دستور داده شي روزنامه براري را که مدی گزارشخواھدی  در حرکت است و منيو مدعاني در مدينمای  میتصنع

  . کرده و به چاپ بفرستهي باشد ، تھنانهي مثبت و خوشبهي با  روحديبا

 ی با کمکندی  خنده مغش غش مصروف صحبت است و لشي افتد که در موبای می نگاه چشمش به خانمني اولدر

   . او تمام شودی که حرف ھا،ستدي ای شده و مکي نزدشي خانم به سوۀت از خندأجر

   سالم ـ

   سالمـ

 گل وگلزار با شما مصاحبه کنم یاي دنۀ ازطرف روزنامخواھمی  است و مشهي ـ  با عرض معذرت نام من شامل کل

ی  سر قبول مۀ و با اشاردھدی  ملي به جوانک تحویشاد ک گل وی آشنا است خنده اشي، زن که نام روزنامه برا

   ندک

   .دي کنی خانم لطفا خود را معرفـ

   است ردختيش......  اسم من  ـ

   دي جلسات به خوانندگان معلومات بدھري تدوی جرگه و چگونگهي لويۀ از روحشودی  مردختي خانم شـ

 است که ی فرصت خوبني و اندي آی جرگه مهي شوق و ذوق به لواري مردم به بسنديبی  ھمانگونه که خودتان مـ

   .ميکنی  مارتي زکي مملکت خود را از نزدی و کالن ھاميپردازی به تبادل نظر مباھم 

   چه ؟ اي خوب است کاي با امرکيژي ستراتماني دخت به نظر شما پري خانم شـ

 ی نداشته باشه باز زن ھاکيژي ما ستراتی کتکاي امری اگه ھمنني، شما بب خوب استاري که بد است بسگهي که مـ

   . ندي خود برآی از خانه ھاانندتو ی میافغان ک

   دخت از نظرتان ري تشکر خانم شـ
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 و قرقر خنده اش لشي موباۀ باز به قصردختي و شرود ی مگري با خاموش کردن ضبط صوت به طرف دخبرنگار

  . شود یمصروف م

   ديکن ی می شما خودتان را معرفدي ببخشـ

   است رمردي نام مه شـ

   ممد واقع شود کاي با امرکيژي ستراتماني که در پتواند ی جرگه مهي مرد به نظر شما لوري شی آقاـ

 کالن ی گپ ھای جرگه براهي ھربار لوگهي ھان باز ھانست دميئگان مردم که بگوندي ما تمام نماتواند یم ھا چرا نـ

   .مي جمھور کله شور بتسي رئی که ھمرامي متر ھا آمده الوي ما از کشود ی مريکالن دا

 یال مؤ را گل کرده سپي پرسان کند و تزيال دل خود را نؤ که سرود ی دلش مالش مرشيف دستور مد خالخبرنگار

   .کند

 کرده ارتي ززي نافتندي راه نیتي والی معترض که به پارلمان شوراھای مرد من شما را در جمع وکالري محترم شـ

   نميب ی منجهيچطور ارا بودم حاال شما 

 است بي صاسي ھنر رئی باز اگري حاالم دمي خدمت کنميخواست ینکن ما ھمو وقتام م ادي زیال ھاؤ بچه برو سـ

   نهيب ی مقيکه ما را ده کجا ال

 مرد ري شی که دست ھاشود ی و متوجه مشود ی گفته دور مبي صابي وارخطا شده صای کمکهي در حالخبرنگار

  .چرب و برنج پر است 

ال ھا را دردلش ؤ سی و باقکند یال را در مغزش ته و باال مؤنھا دو سال کند تؤ بداند واقعا چه سنکهي بدون ایو

   .دياي از دھنش بر نی که ناغلطکند ی و کوشش مرود یگورکرده م

 و به ھمان نديب ی قاق و تودار را می از مردان برھنه پا با دستارھای جرگه حصارهي ساختمان لوگري طرف دبه

   رود یطرف م

   کنند یرا معرف  خودشاننجايدوستان جمع شده ا شود ی مخواھمي معذرت مـ

   گردن شکن است اريري اسم من شـ

   مي زه ھم زمرک پوزه مات ـ

   ددمنش استم رکي ش ھم برادر منـ

 ني از اري به خی از زبان شما بشنوم که وقتخواھم ی با شما خوشحال شده ام میئ خوب از آشنااري خوب بساري بسـ

   ؟دي به مردم خود داریامي پچه ؛ديرو ی خود میا ھی آبادی جرگه به سوهيلو

 ما آوازه کفر دولت باال بود اما از هي در قرستندي که استند بد مردم نیئکاي امری که ھمگمي مردم خود می من براـ"

 کل گپ ھا ی شرعی ھافي وضو و تکلی براخانني جه ھمه در خدمت ماس کل مردم نماز می ده امي که آمدیروز

 توي به زامت نساخته و اگه ھمی ما ره کسزده گپ بد نی ما کسی ھرطرف در خدمت ماس کتمانيجور اس ، نان فر

  " ميباشد ما خو غرض و اگه داشته باش

 نکنه باز ما خو ی و تالشهياي ما نی شو ده خانه ھاگهي دکاي که اگه امرگمي برادر خود می گپ ھاديئأ ھا مام به تـ"

  " مي کار نخاد داشتشيکت

   کند یال مؤ را گل کرده سپي و تزند ی باز دلش جغو مخبرنگار

 شما ی دربمباران کشته شدند و گفتند که از خاطر طالب سرلي تان چند فامهي در قرشي که چند وخت پني نگفتاما

  حمله شده بود 
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   .دھد ی به زمرک پاس مرکي و شنديب ی مرکي به طرف شاريريش

   است نيچنم ھ زمرک جواب

 در شهي جمھور عزت داده باز مام لنگبي صاسيئ که ما را ری حالشهي نممي و ده چنگ خو نان و حلوا تقسـ"

 که یدي و ناموس ندمي مام ننگ دارني نشرمانکاي امرشي گپ مره پی گردن پت کده که در امی حالميزن ی نمنيزم

 قبولش هي ھرچه که بگوميتان ی کده نمیگ ننی بچيد خو ھ جمھور خوسي رئی باز کتمي اوسو کدتوي ره چ٣٩نمره 

   ".ی فکر کدی چادري بميستي ما خو حرام خور نشهي ما حرام می اش سرسهي پلو و پی باز ھمميکن یم

 ی موتري تان به طرف اتاق کمپۀ تشکر از مصاحباري بسديگو ی شده با لبخند می جدی طرف کمنديب ی که مخبرنگار

   . روان کند که مصاحبه رارود

 و قبلش تلپ کند ی، مغزش دانگ دانگ صدا م پر استیگ دهي شنی جواب و جواب ھای بیال ھاؤ از ھمه سسرش

   . چاپ بفرستدی کرده براسي که مصاحبه را رونورود ی می ولزند یتلپ م

 :ديگو یته و م به او چشم دوخی نان بخورد ، مادرش با نگرانتواند ی نمی از شدت سردردرود ی که به خانه مشب

   اس؟اتي زاري بستيشامل جان کارھا

   ھا مادرجان ـ

   رود یو به خواب م..

 را کي و مازند ی غرمی با کاله قره قلري شکي ونيبي جرگه است و در پشت ترهي که درسالون لونديب ی خواب مدر

 و خبر جور کند اما  مصاحبهکي کاله دار را بشنود و ري شی که حرف ھاخواھد ی و مشود ی وارخطا مجود یم

 خوب انجام ندھد به طرف دا عرق کرده و نگران است که کارش را مباکه ی در حالمدھف ی را نمري گپ شچيھ

 را با لي و موباخندد ی طال به دستش غش غش می ھای سرخ و چوری با لب ھاري شکي که نديب یراست خود م

 که بنند ی دار را میئ دار و نکتای لنگی ھاري ش، جرگههي لوگري به طرف دزند ی م نيز و غرفشارد ی  مشيچنگالھا

 مصاحبه کند ی با کسخواھد ی مشود ی دلش تنگ مدھند ی مان را تکشاني و دم ھاگردند ی برنج می ھایدور غور

 از دي برآی از سالون مدهي دودهي دوفھمد ی که او نمکنند ی صحبت مگري حرفش را بفھمد اما ھمه به زبان دیو کس

 کند که تي روزنامه برود و شکاۀ به ادارخواھد ی و مکند ی فراموش مزي خود را ھم در دھلیئ پخته ی کرتعجله

 ی دلش قرار م،رشي و به اتاق مدرسد ی به دفترمی وقت.تواند یم کرده نادداشتي را زي چچي دارد و ھارترجمان ک

  :کند ی صدا مادي فرمهي با حالت نشود ی اجازه به اتاق داخل می برديگ

 نشسته و ی چرخکی چوکی روري مد" فاممي نمشانهي شدن مه گپ ھاري شیه گ جرگه کلهي در لوبي صابيصا" 

  :ديگو ی است و مواري به طرف دشيرو

 بلند شده سر او زي و از پشت م" ھاري شۀ غرض به جلسی موشه چ.ی بفامرارهي شی که گپ ھای باشري شديتو با" 

 طاقتش گري ، ددھد ی او نشان می را براشي و دندانھازند ی که او ھم غر مشود یم ، خبرنگار متوجه زند ی مغيچ

   پرد ی مخواب و از ريمادرجان اونه ش!!!   مادر زند ی مغي و چشود یطاق م

 خبرنگار با ی ول" پخشت کرده  بسم هللا  بسم هللایاھي که سی نميهللا بچ" :گهي و مدي آی به اتاق ممهي سراسري پمادر

 و گذارد ی و باز سرش را در بالش م"مي مانده شداري مادر جان بسین":گهي شرم می تر شده از عرق و اندکچھره

   . کندهي تھرش برود و گزای کارۀ که باز فردا به جلسکند یخودش را لعنت م

  کابل


