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 طنز
 ونیزیتلو

 

را خراب کند که از طالع بد، در خانواده  هشتاد و  یبیو غر یدر کابل نو فعال شده بود اما خدا خانه  نادار ونیزیتلو

او  گرم،یخورد و بزرگ د یشش کاکا نیب در رایز دیخر ونیزیبود که تلو یکس گانهیغالم جان  میما، کاکا یپنج نفر

 ،یچا لیرفت و با تجارت زردچوبه، ه یبرخوردار بود. سال دو سه بار هندوستان م یشتریب یو زرنگ یاز چاالک

 تاجر رسانده بود.  مچهیبنارس خود را تا درجه  ن یو شال ها انیو باد یجوان

بهتر بود، بخصوص زن  ینسبت به همه  ما کم میکاکا یسر و وضع اوالدها یعنی بریخاطر بود که آل و ج نیهم به

 ،یرو ز یرنگارنگ پنجاب یلباس ها دنیبا پوش شهیهم بود، هم یالیپوش و خ کیاندازه ش کیگل که  یپر میکاکا

شد، شب در  یما آنقدر دور نبود اگر هر شب نم نه  خوشبختانه از خا میداد. خانه  کاکا یخود را سوز م وریا یزن ها

کاکا بدون کدام دعوت نامه با عجله خود را  یبچه ها و دخترها یبود، تمام یدجمعه که نوبت فلم هن یو شب ها انیم

آمد  یهرکس که اولتر م م،ینشست یمنظم م یشان به صف ها ونیزیتلو یشرویو در پ میرساند یم میخانه  کاکاه ب

 کرد. یرا جابجا م بهتر و مناسب تر خود یجا درمعلومدار 

 یل بچه هاو باال رفتن ناحق، مث نییپا یتر بود، پس از کم یُحق  گرایکه نسبت به د نیفخرالد میپسر کالن کاکا آنگاه

 نویزیتلو یبر آن دوخته شده بود، از رو «دیخوش آمد»رنگه  یرا که با تارها یآمد و دستمال کالن گلدوز یفلم م

 یم انهیچک چک و شاد یشهمه  ما از خو ریظاهر شدن تصو دکرد که به مجر یسوچ آنرا روشن م اطیباال و با احت

 هینایدو ساعت مکمل ب یمانندش برا یکرم خورده و قواره  شاد یبا دندانها ریجمهور پ سی.  اما اکثر اوقات رئمیکرد

 یواز ب رایماند ز ینم دنیداد و هم مارا به نفس کش یهم خودش به دقت گوش م نیداد و آنوقت بود که فخرالد یم

 شده.  یشد که انقالب یم پس گردنش کم کم معلوم یها عرق

 ینرا مهم تلقآ یبزرگ و نعمت کالن بود که کس متیغن کیما آنقدر  یبود اما برا دیو سف اهیس میکاکا ونیزیتلو اگرچه

 .ندینگو یزیکند و مارا چ دایمصرف دوام پ یب له  یم نیکه ا میکرد یو خدا خدا م میبرد یکرد فقط لذت م ینم

 زرو کیرا گذاشت.  یو ُخلق تنگ یریبهانه گ یگل طاق شد و بنا یدو ماه، آهسته آهسته طاقت پر یکیپس از  اما

رزاده ابد نیبگو مگو ب گانیو  ادیغالمغال ز گریروز د ن،یکن یپر گرد و خاک خانه را چتل م یها گفت با بوت یم

 ندیشنوا نبود و ما همچنان از شن یخو گوش کس کرد یم تیشکا ادیو بار ز ریهم از ب روز کیآورد  یها را بهانه م
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 یکه ب میبرد یو ... چنان لذت م نهیظاهر، گوگوش، شادکام و قمرگل و بخت زم رنگارنگ احمد یخواندن ها

 ما نداشت. یباال ریتأث چیه میزن کاکا یها یترش یشانیو پ یحوصلگ

اوراق و  ریمد یدر شاروال سو نیام که از پانزده سال بد چارهیچند بار موضوع را از گوش پدر ب انیم نیا در

 :شده گفت حوصله یب شب کیبخرد اما باالخره  ونیزیتلو کیما هم  یتا اگر بتواند برا دمیبود کش هیقرطاس

 یر نمکه فک نینگرد ونیزیپشت تلو ن،یکنم، خوش باش یم ریشکم تانه س زیمعاش ناچ یکه با ا یهم میبچ -

 . میآن برا دیکنم تا آخر عمر بتوانم از عهده  خر

 تیتاجر نشده و مامور میکه چرا مثل کاکا میکرد یمهم بود، پدرم  را مالمت م یلیخ ونیزیما که داشتن تلو یبرا و

ال است س کیرا مانده  ونیزیتلو هیپا کی دیاست به سن تقاعد برسد، توان خر کینزد نکیخود ساخته که ا شه  یرا پ

 تواند. ینم دهیخود خر یبرا گریجوره  د کیپوشد و  یرا م یالمیل یشیجوره در کیکه 

 نیداده شود. ا شینما «یلف ستور» یفلم عشق نیرود در آن شب جمعه قرار بود مشهور تر ینم ادمی چیحال ه بهر

چاک  نهیداده شده بود، گراف دلباختگان و عاشقان س شیکابل نما ینماهایکه در س ریفلم  از قرار آوازه در چند ماه اخ

شان شب ها تا صبح به  یاز هر ده جوان مجرد هشت تا ابلدر ک که یبلند برده بود طور اریوان را بسو ج رینسل پ

ها  جوان یگفتند که بعض یم ی. حتدندیکش یم یخواب داریکردند و ب یم ازیراز و ن ایخبر از دن یمحبوب ب کی ادی

 هندوستان شده اند. یراه ادهیپ یپا

اخته س یجانیمرتعش و ه زیمارا ن ینر و ماده  خانواده  هشتاد و پنج نفر یو روان یکیفلم حالت فز نیا دارید اقیاشت 

گهان بودند، نا دهیرسان میخانه  کاکاه را ب قبل از غروب آفتاب خود یعده حت کی کهیبود چنانچه در شب موعود در حال

 ،یع ثانکرده و تا اطال دایپ یکینقص تخن ونیزیکه متأسفانه تلو ندمادرش اعالن کرد یبه همراه میکاکا یپسر انقالب

 .میده یاز همه  ما معذرت خواستند و گفتند هر وقت که جور شد باز شما را احوال م

 میاو خانم کاک یانقالب نیفخرالد کهیو در حال میدیو تا صبح درست نخواب میخود ماتم داشت یهمه  ما در خانه ها آنشب

 همه ما را کباب کباب ساخت.  یآن فلم پرآوازه دلها یتماشا تیداغ محروم م،یکرد یرا از ته  دل بد دعا م

 میکاکا لیبا فام یدسته جمع ون،یزیتلو یب یکاکا زاده ها هیما و بق گریو سر از روز د دیآنشب هم به صبح رس باالخره

 .میرفت و آمد را بند کرد گریقطع رابطه کرده د

فت. فرو ر یقیعم یکیکه شهر کابل در تار میان خوردن بودآن شب که مصروف ن یفردا م،یشوم زن کاکا تیاز ن اما

 تیبت نبه نس بیترت نیکرده اند و بد بیتخر یبرق مربوط کابل را در سروب یها هیپا نیکه مجاهد میدیشن ویدر راد

کند و  شانرا پس دیو سف اهیس ونیزیدستمال گلدار تلو هشان تا ماه ها نتوانست ک یپسر ُحق م،یو نظر تنگ زن کاکا

 را بشنود.  خسته کن رهبر خود یها هیانیب

پدر صداقت  ای میزن کاکا ون،یزیتلو یها یمالمت بود؟ ما شوق یزنم که درآن وقت ک یبار چرت م گانیحال  تا

زمستان » :دیگو یدانم خو هر چه بود همان ضرب المثل صدق کرد که م یاما هنوز هم جواب درست را نم کارم؟ 

 «.به ذغال ماند یاهیرفت و روس

 (انی)پا                                                            

  یمیرح ابیره فیحن

 ۳0/0۳/201۵ 

 


