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 طنز
 یزن یب مشکالت

زد،  شیو رخسار عبدل مامد را ن یپاکستان شش سال تمام پوست نازک رو رحمیآفتاب سوزان و ب نکهیاز بعد
 ییهوا دانیحاملش از م اره  یط کهیپناهنده شد، به مجرد کایپدرش به امر یاز دوستها یکیباالخره به کمک 

 کهیو تا هنگام دیطرف تشناب ها دو و دولت پاکستان پُر بود راسا   سیپول یبرخاست، از بس دلش باال ډیراولپن
کرد  یرا نثار آنکشور کرد. فکر م شیو سوغات ها فینشده بود، از همانجا تحا رونیاز قلمرو پاکستان ب ارهیط

 چکد. یبر فرق مردم م نییکند در پا یهر چه م
آنجا عادت کرد، در مدت  ینو و عصر یبه زندگ یو بزود دیتازه کش ینفس ها د،یرس کایبه امر شیپا یوقت

دوره   یو نوش پرداخت و قلنج ها شیکرد و مانند هر تازه وارد به ع دایپ یفراوان یقهایکوتاه دوستان و رف
به بر  یوطن یکرد که لباس ها یماش  لهیت شهیشکستاند. اما وجدانش هم یگرید یپ یکیمهاجرت پاکستان را 

و  ینیستمال بدر د یدر دستمال گردن و گاه یو گاه ییدر نکتا یو سرخ و سبز را گاه اهیس یکند و رنگها
 خلق خدا قرار دهد. دیدر معرض د رهیو غ حیتسب
 یکرد که خانه و کاشانه ا تیدالر، ن ینمود، با پس انداز کردن مقدار یاز هشت، نه سال که در آنجا سپر پس
بود که  نجایاش را سر و سامان بدهد. اما مشکل کار در یدر آن، زندگ یبسازد و با روشن کردن چراغ شیبرا

حاضر به ازدواج با عبدل مامد  ودندبلند ب ه  یخوب و سو التیتحص یو دارا یکه همه عصر کایامر یدختر ها
 گریشدند و او مجبور بود مانند د یگذشتانده بود، نم یو لندغر یکاریکه سواد اندک داشت و عمرش را در ب

 دختر جوان را به طبع دل خود شکار کند. کیافغان  نیمهاجر انیباز به پاکستان برود و از م شیهم مانندا
بود که اگر  دهیدر دست داشت با خود سنج ییکایچون پاسپورت امر نباریپاکستان شد و ا یعبدل مامد راه 

و  ینیب کیروبرو شود، پاسپورتش را نزد یرشوت خور پاکستان سیپول ریو تحق نیو توه ییدرا دهیبازهم با د
 شان تنبور خواهد زد.  یگرفته و در دهن بدبو سهایپول یچشم ها
 یموها ،یبد بو یو عرقها یپاکستان گذاشت، گرم نیقدم بر زم گریپس از سفر دور و دراز، بار د عبدل

گذشته در نظرش  یبد نمود و کج مانند سرخانه  چلم  نسبت به سال ها یسهایو کنجد و پول اهیچرب با روغن س
گشنه و مردار خور از دور او را  سیدو نفر پول دان،یآمدند. به مجرد ورود عبدل به م لهیبد نمود و خ شتریب
کرد و  رونیب بشینظر گرفته و خود را نزدش رساندند. عبدل مامد با افتخار و به عجله پاسپورتش را از ج ریز

خود زمزمه کردند  نیدل مامد بعب ینام افغان  دنیبلد بودند با د زیبه آنها نشان داد اما آن الشخوار ها به همه چ
و  دیایتا افسر کالن شان ب ندیبنش نجایا دیآزارش را گذاشتند و گفتند که با یبنا ازهمو ب ستین یکه شکار بد

خواست هرچه  یکند. خو عبدل چون م حیتشر ییکایرا با پاسپورت امر  بیو غر بیعج ینام افغان نیتناسب ا
کلدار را که از  چند کیداشت،  دیچشم سف فه  یطا نیکه از یشود با شناخت رونیکشنده ب یزودتر از آن تفت و بو

 و َصَدقه در کف دست آنها گذاشت و خود را نجات داد. راتیکرده بود، بگونه  خ هیته شیپ
اش با پاسپورت  یو چهره  افغان یوطن یمیعبدل پس از دو سه روز در اسالم آباد متوجه شد که نام قد 

 ردیگ یها قرار م سیپول تیازش ندارد و در هر گوشه و کنار شهر مورد بازخواست و اذچندان س ییکایامر
 یها باال سیپول از یکیاسناد،  یو بازرس یضمن تالش کروزیگرفت که  یاش را وقت یجد میبخصوص تصم

 خود ماند و گفت:  بیعبدل قهر شده پاسپورتش را در ج
 کهزاری ایخواند.  ینم چیبه قواره و نامت ه راینباشد ز یپاسپورت شک دارم که ساختگ نیا یمن باال -

 رایهزار دالر رشوت نداشت ز کیجز دادن  ی(. عبدل چاره اتیبرمت تهانه )مامور یم ایبده  ینیریدالر ش
سه هزار دالر رشوت  ایدو  دیبا تشله تر از مگس اگر او را به تهانه ببرند، آنوق یسهایپول نیکه ا دیفهم یم

 کنند.   شیبدهد تا رها
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و  یکامال  عصر نیزایو د ییخرما یلکس شهر رفت  و با موها شگاهیآرا کیآنروز عبدل مامد در  یفردا
است و از کجا آمده. بعد از  یشد که ک یخودش هم اشتباه یدود  نکیشد که با گذاشتن ع رونیاز آنجا ب دیجد

 ییساخت که تو گو هیها خود را شب ییکایگلدارش را بتن کرد و آنقدر به امر راهنیتنگ و پ نزیآن  پطلون ج
 یب سیفکر کرد که از شر پول بیترت نیمتولد شده و برادر سکه  آرنولد بچه  فلم است. به ا ارکیویدر شهر ن

با اعصاب آرام  ده،یادب پاکستان که مانند شپش و خسک در خوردن خون افغانها عادت کرده اند، خود را رهان
 زن دلخواهش برامد. یدر جستجو

را  یخانه، باالخره جواب نیرفتن در چند یدوستها، خواستگار یپس از تجسس و کله کشک ها و کمک بعض 
و  یخارج رفته و راه و رسم افغان ریتاث ریز یزود نیبود که عبدل به ا نیا دیشن یدخترها م یها لیکه از فام

 نده  یکرده، آ لیتبد ییکایامر یگولویج کیو پطلون چسپ خود را ب ییخرما یموها نیرا گذاشته، با ا یاسالم
عبدل کامال   کهییرد دادند تا جا یوهر کدام جواب ها  مینیب یخوب نم یشخص الوبال نیخود را با ا یدختر ها

 شد. مانیو پش وسیدل شکسته و از زن گرفتن ما
اش در حال  یو وقت رخصت یپولش رو به خالص دیکرد د یاش را که وارس هیها و سرما بیج گرید یسو از

 ریافغان و سراز نیکه از برکت هجوم مهاجر دیدهند. همچنان د یاجازه به ماندنش نم گریتمام شدن است و د
را در تمام بازار   هیصد روپ بق. در ساستیبود، ن دهیکه سابق د یها دالر در هر ماه، آن پاکستان ونیشدن مل

ها بلند و در شور  متیوجود دارد. ق یپنج صد یاطفال شان هم نوت ها بینداشت، حاال در ج دهیم یکس
تنبان و  رهنیپرداخته شود. بناء  پ دیهم به دالر با سیرشوت پول یشود. حت یم یها از پول خال بیج یخوردن

اش خالص شود دوباره  یآوردگ یدالر ها نیآخر هنکیاز ا شیپاش را دوباره به بر کرد و  یواسکت افغان
 شد. کایامر یراه
که  انیو مانند ماک دیتشناب ها دو یاسالم آباد بلند شد، باز هم بسو دانیشان از م اره  یط کهیمامد به مجرد عبدل
 اش  ینگذشته بود، به چوک ایشان از بر اعظم آس اره  یط کهیوتا وقت دیهمانجا النه گز ند،ینش یتخم م یباال

کش کرد  شیرو یو شال را باال ختیشربت نشاط آور خواست و در حلقومش ر السیدو گ یکی. بعد برنگشت
 ینا معلوم یکه در کدام جا دیخواب د کباریچشمانش را بست.  داریگاه خواب و گاه ب کایامر یها یکیو تا نزد

چرک و  یها شیردراز با  یگروه مو کیبردن عروس،  رونیب نیکرده و در ع یدختر عروس کیبا 
خواهند عبدل مامد را با خود ببرند، او هرچه  یو م ندیآ یهمه  شان مسلح هستند، م کهیسرمه در حال یچشمها
کند، خسر و خسر بره  عبدل مامد از  یام است اما آنها اعتنا نم یکند که بلحاظ خدا روز عروس یعذر م

کند که  یکش م یگرفته اند، هر کس بطرف خود طور گرشیکشال از دست د یمو یو مردها کدستشی
 کنند... رونیرا از شانه ب شیاست دستها کینزد
الس انجلس آماده   دانیدر م نکهیبه کمکش شتافت و با اعالن ا ارهیمهماندار ط ر،یلحظه  کش و گ نیهم در

 یها سیپول تیو پر مصرف و آزار و اذ جهینت یکرد. سفر ب دارشینشست هستند، از خواب آشفته و هولناک ب
 چندان ساخته بود. دهاش را  یشانیپر گرید یاز سو ارهیداخل ط شانیخواب پر کسو،یپاکستان از 

از  شیرا گرفت و پ شیشد به عجله و با اعصاب نا آرام بکس کاال رونیب ارهیاز ط کهیمامد به مجرد عبدل
 سیمورد سوء ظن پول اهیو تنبان س رهنیو پ انهیحرکات ناش ،یشدن، ناگهان با آن حالت آشفته و عصب رونیب

و سوال و جواب آنها که از  قاتیقرار گرفت و مجبور شد دو سه ساعت را به تحق ییهوا دانیخاص م اتیعمل
 .دینما ی... سپرستیاش چ یو نا آرام تیعصب نهمهیرود و چه کاره است و و علت ا یکجا آمده، کجا م

خدا ناشناس بر سر عبدل مامد  یپاکستان و برخورد خسر ها سیو آن برخورد پول کایامر سیبرخورد پول نیا
 خراب ساخت چنانچه: یبکل د،یپسند یاز مخلوق خدا نم یمیبد خورد و پس از آن همو اخالقش را که ن اریبس
کند،  یکه م یکار نیهر کشور که سوار شود، اول اره  یاز هر مملکت و در  ط ندهیبا خود عهد کرد در آ نباریا

 رود و.... یراسا  طرف تشناب ها م
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