
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2۳/۰۶/2۰1۵             میحنیف رهیاب رحی
 

 طنز

 بی زنی مشکل
 

بیره کگناه این نیم و ا ،ره نیافت که همرایش عروسی کندکسی  پایین و باال دوید، اروپا هرقدر قاره   تمام در شیر آغا

می دانست زیرا در طول زندگی مهاجرت در  خود طالع شوماز به گردن روزگار می انداخت و نیم دیگرش را را 

. بهر حال بعد از اینکه سن اش بودسرد  شگرم و نان شآب ه بود و اکثر اوقاتلندن، بخت چندان همرایش یاری نکرد

 یف داشت.به چیزی کم پنجاه رسیده بود هنوز هم بی زن و فرزند تشر
 

و قشنگ شان در پارک ها و ک که با فرزندان پاو دوستان در بین هم سن و ساالن  ،با داشتن این نقیصهشیر آغا 

بناًء بهتر دانست با بکار گیری شیوه  دیگر هم  احساس شرم و کمبودی می کردهمیشه بازی می کردند،  تفریح گاه ها

 زن مقبول و جوانی را در قید نکاح خود بیاورد.مانندانش، راهی افغانستان شود و از شهر کابل 
 

ر د عازم وطن شد.بدون ضیاع وقت  به سر و وضع از مود افتاده اش رسید و از پیش کمی بیشترخاطر این هدف به 

کمک آن دوست و خانمش، در صدد برآمد تا گوهر مقصود به شهر کابل در منزل یکی از دوستانش اقامت گزید و 

ه دشروع کر همرایش به دشمنی دست بیاورد. اما از بخت بد شیرآغا، اینبار تکنالوژی و انترنتبه را هرچه زود تر 

را مالک یک رستوران در لندن معرفی کرد، اما ند، زیرا یک جای که دختر دلخواه شان پیدا شد، شیرآغا خودبود

ذریعه  سکایپ و وایبر و ټانگو با دوستان شان در تماس شدند، دریافتند که شیر آغا  روز بعد که پدر و مادر دختر

 زمانی در آن رستوران آشپز بوده.
 

تر فروشی، در خانه  دیگر ، شیر آغا در یک جای خودرا مالک موبه همین ترتیب آنها تپ و تالش شانرا ادامه دادند

  شراست و دروغ تمامی بات و فتاق ،شیر آغاشده  اما از بخت سرنگون  خودرا مالک یک ترانسپورت معرفی می کرد

شیر آغا در طول عمر خود در واقعیت زیرا  .روز بعد آشکار می شد و جواب رد می شنیدند یک ،به کمک انترنت

کسی ت ، رانندگیروف بوده و مهمترین کاری که داشتهشپز یا در پاک کاری مصآیا پیاده  رستوران بوده یا در خارج 

  .خودرا از دست دادهبالخره الیسنس  این کار هم شش بار تصادم نموده تا که در بوده
 

باشد، قابل احترام است ولی نزد مردم وطن ما، کار کردن در دولت عزت بیشتر  کهکار هر نوع اگرچه در خارج 

بلی سوی دختران زیبای کابه ...به این ترتیب هر تیری را که شیر آغا تکسی در رستوران و یا رانندگیدارد تا کار 

 .رد یکی بعد از دیگری شنیده می رفت خورد و جواب های به پیشانی خودش می پرتاب می کرد، یکروز بعد

ه  یکبار ستار همسر محروم شود،پس از ماه ها خواستگاری و سرگردانی که نزدیک بود شیر آغا از نعمت داشتن یک 

ت عاً پر از خیر و برکاز سمت خیرخانه روشن شد و شیر آغا تصدیق کرد که نام خیرخانه بی مسمی نبوده واق اقبالش

  و خوشی است و دعا کرد که خدا خیر بدهد هر آنکس را که این نام پر خیر را باالی خیر خانه مانده.
 

رگ بدخترش سال به اینطرف در همین کنج کابل مسکن گزیده بود، راضی شد  خوشدل که از چند بلی باالخره ماما

و  گ گلبر تنها به دیدار سرسریزیاد ترسیده شده بود  قبلیشیرآغا به زنی بدهد. شیر آغا که از خسر های  را به گل

گل  برگمش خو با خود گفت نااکتفا کرد و  به عمل آورد، برگ گلعیالداری دوستش از حسن و باالی  تعریفی که

 ی خواهد بود.نازک و ُتُنک خدا میداند خودش چه چیز اس
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طور اکسپرس مطابق به غفلت و سستی را جایز ندانسته مراسم نامزدی و عروسی را به همین امیدواری شیر آغا 

 پس از ختم عروسی، داد.انجام  یکی پی دیگری  رسم و رواج معمولخوشدل و زنش و به پیروی از  ماماخواست 

یک نفس راحت ، ندطرف اطاق مخصوص شان روان بودبه ش گوشتی و چاقک  نصف شب همینکه شیرآغا با عروس

 .خداوند را بجا کردشکر دلش  کشید و از ته  
 

همدیگر را درست ندیده  چون تا آنوقتوقتی با هم تنها شدند،  برگ گلاما مشکل اصلی هنوز باقی بود، شیرآغا و 

چون اما ، انصافاً هردو راضی به نظر رسیدند. ورانداز کردنداز نظر خریداری خوب  را سر و روی همدیگربودند، 

 د بناًء سر رشته  خواب را گرفتند.می دانستند که اینگونه شب ها زود به پایان می رس ی شانهر دو

ترافیکی  مو یک وقتی در یک تصاد رانندگی می کردهشروع کرد که در لندن بسیار  و شیرین زبانی تملق با شیر آغا  

آهستگی پای مصنوعی اش را از زانو جدا کرد و  عروسش را با محبت دلداری داد و به ،یک پایش را از دست داده

 گذاشت. در کنار الماری در گوشه  اطاق 
 

ت ناخن با مهار و گذشته، قصه کردبه خیر از خطر بزرگی که باالیش  بعد یک دو قصه  تراژید دیگر سر داد و اینبار

گرم و سرد از هسته آهسته آماند. در بین قطی یک چشم مصنوعی اش را کشیده در الماری کنج اطاق  انداخت و

رد، قصه ای کرد و بعد دندانهای ساختگی اش را بیرون کرد و در بین گیالس وزگار و اینکه عمر چطور زود می گذر

 شیرآغاحیران شده بود که چه حال است، می دید،  رف شیرآغاطبه که با حیرت  برگ گلجابجا کرد.  آب در الماری

ش پایین افتاد و شیر آغا با عرض هم از سرموی ساختگی در این اثنا  ند،پیراهنش را که بیرون کهنگامیکه خواست 

 .و کل بودن سر خودرا نتیجه   درس و مطالعه  زیاد وانمود کرد معذرت آنرا در الماری گذاشت
 

الماری بخوابد یا در تخت  درشب را بود، حیران ماند که  دهنش باز ماندهاین شوهر پرزه پرزه  عروس که از دیدن

ه حاال دیگ زیراچون شیرآغا دیگر از پرزه باز کردنش خالص شد، آرام نشست نزدیک بود پشیمان شود، اما  خواب؟ 

 .است با او بسازد ه هر طوریصبر پیشه کردباید شوهرش شده بود اگرچه نصفش هم نیست، همی آدم 
 

 رفته کمی قوت گبلند نشد خدا را شکر کرد برگ گلشیر آغا هم بعد از انجام کار روایی هایش از اینکه چیغ و فریاد 

یرون باز تن برگ گل و با نزاکت و مهربانی به بیرون کردن لباس عروسش شروع کرد. لباس سفید عروسی را که 

ید د جاکت در زیر آنرا هم بیرون کرد اما ،پوشیدهدر زیر آن را عروس  با تعجب دید که یک جاکت دبل اضافیکرد 

ورد تکان نمیخمانند مجسمه از جایش و بیشتر قسمت بدنش را تکه پیچانده اند. عروس از شرم  ، کمر، پاهاکه بازوها

بدن  دست و پا وبا  ،برگ گلباز کردن تکه خالص شد و و شیرآغا با تعجب تکه و پاره باز کرده می رفت تا اینکه 

طوریکه از بدن الغر و نحیف عروس و قسمت باقیمانده  بدن شیرآغا،  مانند عنکبوت ، در پیشرویش باقی ماند.الغر 

 به سختی میشد یک آدم پوره بدست آورد.
 

، سرگردانی ها و بی زنی اش را به یاد آورد  و در کار انداختبه شیر آغا که این حالت را دید چند لحظه فکرش را 

به د هرچه زود تر با خو ایش نشکند ور به این نتیجه رسید که بهتر است این گیاه ضعیف را دست نزند که کدام جآخ

 لندن ببرد تا کمی جان بگیرد.
 

ی وقت زیرا فکر کرد کههم که تا حال از الغری بی شوهر مانده بود، قناعت کرد و صدای خودرا نکشید،  برگ گل

هم  آنقدر بد گفتنی ، کسی متوجه نمی شود وپالستیکی شیرآغا را دوباره سر جایش بگذاردپرزه های در روز روشن 

 .معلوم نمی شود
 

 آمین() . خداوند آینده  شانرا خوب کند.و تکه تکه به طور تصادفی به مراد دل  رسیدنددو موجود نا تمام به این ترتیب 
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