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 وحدت ملی  قمارِ 
 

زیادی رد و  ھایگاھی ھم پول شده، گاهرفقا قمار شروع  اجماعھمیشھ در مجالس او بعد از کھ  ،دوستی دارم قمار باز
مجالس  ھمچو در . امابرم ز آن نمیھم ا و ھیچگونھ لذتی بوده قمار بازی دوست ندارمقمار باز ن خودبدل میشود. من 

مصروف  ای را با دیدن تلویزیون و یا کدام کتاب و مجلھم خودبھ پاس دوستی ھای سابقھ گاه گاھی اشتراک میکنم ولی 
 میسازم.

 
تنظیم  قمارمیدان طبق معمول  شام غذای صرف داشت و بعد از بزمیدوست قمار باز من بازھم ھمین چند شب قبل 

 لمغالتر و غاو بلند آھستھ آھستھ صدا بلندلیکن  .کردند آغاز بازی را دوستانھ در آغاز مثل ھمیشھ شد.بازی شروع  و
 پیدا تا فردا ادامھکھ می دانستم ، خوب مدلذتی از این بازی ھا نمی بر! عالوه بر اینکھ . منگردید بیشتر و قیل و قال

میزبان، مجلس را ترک  یک خدا حافظی ساده از دوست با اشارت و آھستھ. ازینرو و انجام آن چی خواھد بود ندمیک
تا جویای احوال من شده بپرسد  دزلفون یت میزبانم (قمارباز)دوست  ،بعد از ظھری آنروز فردا .عازم خانھ شدم گفتھ

شما چھ د، چی شپرسیدم  پرسی با کنایۀ دوستانھ و رفیقانھبعد از احوال . رسیده باشمخانھ  کھ مگر من بھ خیر عافیت
  ؟تا صبح بیدار بودیدحتماً کردید 

  .نبودداشتیم گذشتھ در کھ  بازی ھای ھمیشگیبازی ما مانند  این بود یشب بسیار جالب :گفت هخندیدوی 
 ؟ گذشتخیریت ھمھ چیز کھ بھ چرا با تعجب پرسیدم: 

ه دت خندبھ ش وحدت ملی بود و بازی بازی داد بلی بلی بھ خیریتگی گذشت اما اینبارۀ بلندتری جواب خند با دوستم
 را دوام داد. 

 کنجکاو شدم و با عجلھ سؤال کردم خوب جالب است قصھ کن چی گپ شد، کسی خو افگار نشد؟
در آوان ردیم تا صبح بازی میکھا ھمیشھ در گذشتھ دوستم گفتھ ھایش را با پوشش خندۀ مرموز ادامھ داده گفت: 

مھ ھاز بازیگران تا یکی و بازی ادامھ پیدا میکرد  باقی می ماند گرانبازی از معموآل دو نفربامدادان و اواخر بازی، 
ک برنده تبریبھ  ،ھمھ را باختھ بازنده. بعد از آنکھ برنده و بازنده معلوم شده بود برده برنده شود و دومی پول ھا را

ین ۀ بازی ھمھ مشترکبرنداتفاق می افتاد کھ گاھی ھم خود میرفت. طرف خانھ  ھر کس یم وگفتھ مھمانی را ختم میکرد
بازی جریان داشت ھم  زھنوو صبح شده بود  ٥میکرد. اما این مرتبھ ساعت  دعوت ،صبحانھ صرفرا برای مجلس 

خواست ، برنده شد و دست قطعھ خود را بھ میدان انداختھ )Xباالخره (در میدان باقی مانده بودند تا ) X-Y(نفر  دو
بھ طرف خود پول ھای سر میز را  ۀو نمیآورده بازنده دست پیش یعنی  )Y(آقایدفعتاً  . درین اثناپول ھا را جمع کند

 فی در حالی کھ نصف پول ھا را در حال جمع کردن بود بھ طرمرموز با لبخندِ  آقای بازنده .بھ جیب کردو  کشید
 . از تو و نیم از من یمن ،وحدت ملی بود برنده و بازنده نداردبازی این بازی : برادر! ادامھ داد کھ ھمھ دیده

 
 از توگفت ھمھ اش  نگاھی عمیقی بھ بازنده نموده، شده بود نا راحتآنکھ  است باماھر آقای برنده کھ یک جنتلمن 

کھ فکر میکرد بھ جان برنده زده است، گفتھ ھای برندۀ اصلی  خود ۀزنده با لبخند محیالناب .بگیری ھمھ را میتوانی
 . ندشان برگشتبھ خانھ ھای  نمودهایستادند و خدا حافظی خندیدند، ھمھ  .و پول را بھ جیبش انداخت ناشنیده گرفت را

، امتنان ضمن تشکر ولفون زدند و یتاز روی لطف  دیشب حاضر در مجلس ھمھ مھمانانز امرو :گفت میزبانم دوست
 داین بو من حس کردماز مبالغی کھ باختھ اند گفتند و روی چیز ھای مختلف صحبت ھا شد. اما؛ چیزی کھ ھر کدام 

وحدت بازی "بازی را  خاصی خری با چشم سفیدیدۀ آبازن اً نفر مخصوص این دو ؛اما .مھمانان بودند ھمۀکھ بازنده 
 شده تصاحب کرد.  و دیگران را متصرف ۀ اصلیحق برندبیشرمانھ و  نامید "ملی
 از این بازی چھ بود؟  تو درین میان ونمیدانم مفاد  :کھ م پرسیدمدوستاز من 
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ھمھ وقت و انرجی مصرف کردیم تا برنده . ینده ادامھ نخواھیم دادآدر  : دیگرگفت ۀ اسفناکی، کشالھ دارندخ ی باو
ودیکھ . ببین بازنده با وجرا ندارد کردن ارزش بازی رت نمائیست وقد ،ی کھ برنده نداشت مسابقھ نیستاشویم مسابقھ 

اصلی  ۀمفاد بیشتر از برندخودش را برائت داده،  ،و با تصاحب حق برنده و دیگران باختھ ناتوانی اش را نمی پذیرد
 میبرد.

 و یا در حال تغییره کرد تغییریم کھ ھمھ قوانین میکنما در زمان جالبی زندگی : چی چاره است من خندیدم و گفتم
 است. تا حدی کھ حتی بھ مسابقاِت بدون برنده و بازنده ھم امتیاز داده میشود.

 
 

 پایان
 

 

 

 ۲تر ۲ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

