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 ها چه کار؟ یکنجکاو نیکه ترا با ا دیمن بگو یبرا ستین یکی
 

 کردیم ریس یآشفته فکر یرا ازمن گرفته بود وفکِر پاشاِن من درکوچه ها دنیمجال خواب همیپ یُسرفه ها شبید
ً  دیپُرس یتازه م یزیمن چ وهرلحظه از  نداشت.باخود یگونه رابطهٔ منطق چیگرهیپرسش با پرسِش د کی وغالبا

 تب باشد! انِ یهذ یازنوع یاشارتباط ن یب گریبا همد یپرسش ها نیمبادا تب داشته باشم وا»گفتم:
 چه و یعنیاول  یبانو»بود که:  نیهم کردیهرگز به فکرم خطور نم یپرسش که ممکن درحالِت عاد نیازهم یکی

 یلقب اعزاز کیجمهور  سیخانم رئ یبرا کایکه امر دانستمیاول داشته باشد؟ من م یبانو دیبا افغانستان چرا
که  اریآن د در و ستین یرسم وکالهِ گونه کرچ  چیه یآن مقام دارا یدارد ول« First Lady»به نام یررسمیوغ
در  یوحت رنداردیاول دفتِرخاص ومشاوراِن معاش بگ یبانو نیا دیرو یبرگ دالر م یدرختانش به جا در ییگو
 یهایاول اختصاص نداده اند. اما ما افغانها که دسِت شاد یمصارف دفتر بانو یسنت هم برا کی یدولت جهٔ یبود

 میبا خود گفته ا ریناگز میبسته ا گرانید از دیتقل در هندوستان را یجنگل ها
 گرانید و میاست«ریش»دارد ما که یدیاست فَرست ل استیگر عرصهٔ س لهیاَبَر قدرت که روباِه ح یکایکه امر حاال»

 نیا لیدل نیبه هم و میاول نداشته باش یکه بانو میدار یکم چه کایامر اند از دهیشجاعٔت ما لرز و بتیدربرابِر ه
 .میکرد جادیا ریکاله را با مشاوران معاش بگ صاحِب کرچ و و مقام دفتردار

سنِگ  دو ماننِد دو که هر رایملکه حم کی و میظاهرشاه داشت کیچهل سال  یکرد که برا خیتار در یعقبگرد فکرم
 یوهنگام یداشت ونه مشاور یخوشبختانه آن ملکهٔ معظمه هم نه دفتر ما نشسته بودند و خیرجِ عاجِ تاربُ  بر نیسنگ

 وبس. میدیشن یم رایملکه حم از ینام کردیکشوِر ما م سفر در یباهمسِر خود هوا یکه کدام مهماِن خارج
 کرد وبا خود گفتم: ندهیآ یبه سو ینقطهٔ گذشته فکرم پرواز نیهم از
رهبران  از گرید یکی ای دوستم و ایجناب محقق  دهل را چپه نواخت و طانیها ش یکه به گفتهٔ مزار میکن فرض»

انباقهاـ »شان یجمهور استیاول ر همان روز در ایآ دندیرس یجمهور استِ یزن دارند به مقام ر کی از شیکه ب
 شوهر آن ایآ کنند و یپوست نم ناخن پرت و و چنگ با را گریهمد و افتند یبه جان هم نم دبخت یفس بخت و اهیس
 کار انِ یپا نیا ایآ کند و جادیا« کشور یسه نُُخست بانو»تازه به نام یمجبور نخواهد شد که مقام« متعدد الزوجات»

 سر بر کرد و جداگانه ومشاوران جداگانه نخواهند یدفترها یخود تقاضا یآن سه نخست بانو برا خواهد بود و
 پوست نخواهند کرد؟ و رترا پَ  مشاوران خود بانوان مشاور خود و انتخاب

ترامپ  که دونالد دمیخواب د در خواب به چشمم آورد و یواه یها فکر نیهم اکِ یبودم که تر دهیجا رس نیهم تا
 سیکلنتن رئ یانتخابات تازه هلر کی در و دکرده ان تیسلب صالح او از است و دهیدوم گرد تیواترگ کیمتهم به 

را « First gentleman»مقامشوهرش بِل کلنتن  یرا فراخوانده است تا برا مشاوراِن خود و دهیجمهور گرد
 نیا در َرَسدیاول م یمقام بانو به شودیجمهورم ِس یآن که شوهرش رئ مرد پس از کیمنظور کنند.آخر اگرخانم 

 نیکه ا دمینرسد.د« اول یآقا»زن چه گناه کرده است که به مقام کیُمردهٔ  مرد شوهِر مادر مساواِت زن و یایدن
 یرا به شاخ ییگدا و راتیکه پوِل خ میما است نیا و ستندین فاتیتشر گونه نیبنِد ا پولساز در پولپرست و یها یغرب
خم  ساعت کمر دالر دو ستیب یبرا یئکایامر گر کار کیکه  میدانینم و میستین پول گر دایپ خود که رایز میکنیباد م

 ستیرولکس ب یهمان پنج دالر تکس اوست که ساعت ها از ما و دهدیتکس م را به دولِت خود پنج دالر کند و یم
که  دیبه من بگو ستین یکی»وبا خود گفتم: دمیخواب پر با حملهٔ دوم سرفه ها از .میبند یبه بنِد دست م یدالر ارهز

به  یول میکن یندارد اما ما مردم عمل م یمعقوالت به من ربط نیدرست است که ا« معقوالت چه کار؟ نیترا با ا
 عواقِب آن التفات نه.

 االبصار یاول ایفاعتبروا 
 برمنگه ۲۰۱۸نومبر۲۶نگارگر
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