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 گربه چرا فرار کرد؟
 

طنز  نیا در است. او "نینس زیعز"مشهور ترک  سیطنزنو نیریش یها از طنز یکیکرد عنوان  گربه چرا فرار 

که  ریوز کیاست که همسر با صالبت  نیآن ا ۀخالص بندد. یارتباط را به هم م یظاهراً ب یها دادیرشته رو کی

 دریگ یخشم م چارهیب هرشو است بر فهیکه شوهرش رهسپار وظ یهنگام یصبحگاه ترسد یشوهرش سخت از او م

 و نیمع بر دل را ۀرسد عقد یبه دفتر م یوقت زین او هد ود یم لیتحو به شوهر دیآ یکه بر زبانش م راهیب بد و هر و

ه اتفاقاً ک دفتر ۀادیرا بر پ خود آتش خشم زین او شود و یکاتب آب م عقده بر سر نکهیتا ا زدیر یفرو م سیبر رئ او

 رهسپار یشهر سیسرو در یادار که پس از ساعت زین دفتر ۀادیپ و زدیر یم است فرو کلیه یقو تنومند و یمرد

ه با ک ینگران هنگام کوبد و ینگران م چارهیب یبر رو یمحکم قفاق کند و یپرخاش م سینگران سرو خانه است با

 کرده و هموارای  بانهیغر ۀمحبت سفر اریکه همسرش با بس ندیب یم شود و یوارد خانه م یسرخ شده از سل   یرو

فرت ن از خشم و یاش جهنم نهیس در ریتحق رنج یسل  از سوزش  شوهر نشسته است. نگران که باالتر انتظار آمدندر 

زند.  یخود م همسر یدفتر خورده است بر رو ۀادیکه از پ را بهانه کرده آن قفاق را غذا یکرده است شور جادیا

 در کند یشوهر ُغم ُغم م یها یناسپاسلب با خود از  ریز دیشو یرا م ها آشپزخانه ظرف در کهیحال همسرش در

 تسبه د یبهانه ا کند، یم ویم ویم و گردد یزن م چکل دور لقمه چرب و کی دیکه به ام چارهیب ۀفرصت گرب نیهم

 وانیح بیترت نیبد کند و یمعرکه فرار م گربه هم از و زند یگربه م چوب را برداشته بر کمر تندور و دهد یزن م

 .دارند یم را بر خود همانسان ها س از خشونت زیها ن

 خاص افغانستان در سازمان وضع . دینما یم تیسرا یگریبه د یکیاز  بیترت نیبه هم خشونت زین افغانستان در

 و یبهبود یجامعه به سو رییکه تغ یمعن نیداده است بد ازیدرجه امت کیزنان را نسبت به مردان  یاجتماع یها

افع مد یسازمان ها گرید و یمدن ۀجامع رزنان د لیدل نیبه هم دهد یزنان را کاهش م مشکالت فراوان یبهروز

ُکشتار دست  مردان در جنگ و نه مانند اند. زنان نه سوابق تخلف از حقوق بشر دارند و دهیخوش درخش حقوق بشر

شالق  ریمردانه را ز یخشونت ها جنگ و کیتار یتوانند گوشه ها یافراخته م یبا گردن ها نیا بر داشته اند بنا

فراد ا تخلف از حقوق مبارزه بر ضد جنگ، خشونت و شقراوالنیپ ۀافیوضع زنان را ق نیا .ندازندیتند ب یها انتقاد

 به مردان بفهمانند را بر دوش بکشند و یاجتماع رات مثبتییکه زنان درفش تغ دادم یم دیمن به خود نو داده است و
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 دهید دایهو زیزنان ن انیم رآدم د را اهیسخت س ۀکه دو لک فیاست اما ح دهیرس انیبه پا یساالر مرد دوران گریکه د

 .اندتو یم

 نحاالت دست مردا یدر برخ اند و دهیفساد گرد و یرشوه خوار یبال گرفتار زیاز زنان ن یبرخ نکهینخست ا ۀنکت

فساد از  رشوت و ۀرا در عرص یقهرمان مدال خواهند یم یچنانکه پندار شان بسته اند پُشت سر را در رشوه خوار

 ان درشان نسبت به مرد شود استعداد سریفرصت م نانز یرامردان را دسته کنند که اگر ب برت و ندیمردان بربا چنگ

 .است شتریب یرشوه خوار فساد و

ه ک نکیا اند و دهیشوهر را کش خشونت رنج قهر و نه چندان دور ۀاز زنان در گذشت یبرخ نکهیا زیدوم ن ۀنکت اما و

 یمردان م ۀبد زبان را از جامع انتقام شوهران ییاند گو دهیگرد ییهوا یها دانیم در یتیامن یها تیعهده دار مسؤول

که به  دمید زیاز مادران را ن یاز شما چه پنهان که برخ . کنند یحاالت خشن تر از مردان عمل م یدر برخ و رندیگ

"خاک   ،"گمشو" ُجز به زبان و ختیر یشان زهر م خاصةً دختران قبال فرزندان و شان در اصطالح خودم از زبان

ست گفته ا "نینس زیعز"ست آن سان که در زدند. اتفاقاً  یخود حرف نم با فرزندان رهی" وغتی"مرگ بُبَرت" ورده س

 یکودک یرسد وقت ینم یگریبر د چارهیب واناتیح ای شان و تر از خود فیضع شان ُجز کودکان که زور اطفال

 ریز را کرد او یآن استفاده م از چارهیب ۀبر که گرگ ظالم بر ضد یبه همان بهانه ها افتندیرا  خود کوچک تر از

را نکشند دست  ها چارهیتا ب کنند و یم رانکوچه گرد را سنگ با یگربه ها ها و سگ ای اندازند و یلگد م ُمشت و

بدون ثبوت سنگسار  حکم محکمه زنان را به اتهام و یمجوز شرع دارند. اگر بزرگساالن بدون یشان بر نم از سر

 یها وانیآن ح یکه اطفال خود برا یچوچه سگ به جرم گناهان سنگسار چوچه پشک و زیکودکان ن یکنند برا یم

عاقل  نگاه خترتب یبا نوع یعملش را تذکر بده قبح یکس یاگر برا و باشد یم یعیطب اریبس ندکرده ا لیُ زبان بسته تخ

 یپ نمبه گ مردم افغانستان سوته مسلمان استن و یا یفام یتو نم ادریب" :دیگو یم د وافگن یم تیبه سو هیبر سف

را  دنشیرسهرگز ُجرأت پ یول شتمکه من در دل دا یاما سؤال و رد گاو وخر." فامن. تا نباشد چوب تر فرمان نب

 چوب تر را بر فرق نیآنان که ا گرید یاز سو مانند و یم یاست که مردم تا چه وقت سوته مسلمان باق نینکردم ا

 نگرایشان حق داده است که د یاز زور کدام قانون برا ریغ نبوده اند و کوبند چرا خود "سوته مسلمان"  یم گرانید

ا نکردم تا مباد دنیرسافغانستان ُجرأت پ اما در و رندیشان از چوب تر کار بگ ضد بر و خر حساب کنند را گاو و

روف مع به اصطالح یگاه . رندیتر کار بگچوب  از زیمن ن بر ضد خران پندارند و گاوان و عملزیمرا ن یها یفضول

 : را بخوانم که یاز همان چماق به دستان شعر سعد یکی یکه برا زد یدلم ُجغو م
 

 باربردار وخران گاوان
 ردم آزارـم انیبه زآدم
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