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  طنز   طنز       طنز   طنز    طنز  طنز   طنز   طنز   طنز   طنز   طنز   طنز  طنز   طنز   طنز         

  کی از محاکم وجدانی ، با قضاوت جناب پروفيسورداستان محاکمۀ محترم محمد يونس قانونی، در ي       
  رماِن  حضرِت  محتــــرم صبغت اهللا مجــددیـــيين ،  به فه روف به خوجـــاستاد  الـدين ربانی مع       

  
                                      نعمت اهللا مختارزاده                                                                                            

  شهــــِر اّسن آلـــمان
٢/٢/٢٠٠٨  

  
  

  قطیِّ َعطار
  

  ـــد ، وارِد بــازار شدر شد      ديِگ شـــوقش جــوش آمبــه فکـــِر ، کاِر ناهنجا)  قانونی ( روزی 
  در کــوچــۀ دلــدار شدالخـــر، وارد انــــا بيصبر و طاقت ، ميدويد و ميچريـد      تـا بـــ طرفهـر

  ر و دينار شدــ، زانکــــه وعـده ، دال      شـــد ميسرخوشنما خوشهيکل و خوشخو و خوشگو دلبری
  ر      عـاقبت پــــوِل اجــــاره  ،  منکـــر و انکار شدــخــانـــۀ او را کــــرايــه کرد ، از شب تا سح
  ضاء      محکمه دايـر ،  َو هـــردو ، روبرو احضار شدصاحِب خـــانــه شکايت کـرد  ،  بر دارالق

  ه خاموشی ، حکمفـــرما به گير و دار شد کـــقاضی چکش را بـــــه روی ميز کوبيدن گرفت      تا
  شـاکــی گشــته  از آقـا فـالنی  ، خانمی      بايد هــــردو  حاضر انـدر  محضِر  ُحّضار شد!  گفت 

  ی ،  رو بــه روی همدگر      پرسش و پاســــخ  ز  ايشان ، دمبدم تکـرار شدـــداعـمـــدعــی و ُمــتَّ
  ـــداد و ، باعـِث آزار شدـمــدعی گفـــــتا کـــــه اين مــرِد فضول و بيحيا      پـــــوِل ما را  می نــــ

  ـرِق تـار و مار شدـجَّـتی  ،   تـا فمتهم را  ، پـــوِل ايــشانرا بـــــده      يــا دلــيل و ُح! گفت قاضی 
   دو سـه و چار شدــاهر، يک ای قاضی ،  اجـاره کرده بودم خانه اش      اختالِف شرط  ظـ! گفت 

  مــناسـب خــانـــۀ با آب و تاب      دارم و، شرط و شرايط ، عکس ، وقِت کار شد! ابـــتداء گـــفتا 
  ســِر تـــرقــيـدۀ مــــا ، ُکهــــنۀ دســتار شد  بوناِک او      بـــرم و ن  ُپرخـــــــــــــانۀ خيلی بزرگ و

  ـر  آخر  خار شدـــ ظاهـی      وعـــدۀ  گل داده بود و  هـــــرگز نپردازم برايش ، حبه ازان سبب ،
  ، هـزاران بار شدـريبانش ــاهللا ، گـر تو بودی جای من      پـــاره تــا دامن ، گــواهللا و ب!  قـــاضيا 

  مهارت زان معما ،  خرِق هـــر ، َاســـتار شد لـــيک بــا تــدبـيـر ، بـنـمـودم بـيـــــاِن ماجــرا      با
  ـه  صادر گشت ،  طاعت کردنش ِاجبار شدــال بــنــده  ،  انـتـظـــاِر حکــم و فرماِن شما      آنچـح               

  رِق بـــّرۀ مظلوم  ، از کفتار شدـــــــــه فــــبشنويم      تا کـ  حـاال مدعی را !بعــد ،  قــاضی گفت 
  تميز و خشک و تنِگ خانه ام      يــک شـــبی در اخـتـيـاِر ، َمـــرَدِک غــّدار شد!   مــدعی گفـتا  
  ـر ، بــــاال و پـايـان می تپيد      گويـيـا ، بـــزکش ز بهـِر ُبز ، به يک پيکار شد سحــاز سِر شب تا

  يا که چاپ انداز ، روی اسِپ خود چون دوستم      شــاِخ گـــاِو نر گـــــرفته ، بر سِر آن سوار شد
  ی ، همـوار شد تخته ا تغاره ُمشت و ، رویيــا بـساِن نانــوا ،  با  آرد  ، آب و هـــم نــمک      در

  يا حلـــيم و دلــــــده و ، کـــاچی و کله پـاچه را      ديِگ سنگی ُپـــر، حضـوِر حضرِت سرکار شد
  حـــــال بــنـمايـــم  ،   ثـبـوِت ادعــای خويشتن      ُپــرسـشی دارم که بايد  ، پاسـخش  اظـــهار شد

   بود      حـيـف انگشــــتانـــه ام را  ،  تهـمِت پــيزار شدای کـه ميگويی  ،  بزرگ و ُپرنم و بوناک
  ، بگـذار شدــورجين ، داخــل و يا بيروِن دراّوالً  پـــــرســــم کـه وقتی ،   وارِد منزل شدی      خـ

  نه ،  من داخل و ، خورجينها بيروِن در      گـرچـــه کوشش در زمينه ، خيلی هـا بسيار شد! گفت 
  اگــــر اتــاِق من بودی بزرگ      خـــورجـيـنهــا نيز همـــرايـت ، دروِن غـار شد! ی گفـــتا  مــدع

  ر ســتمکار و جــفـا کـردار شدـ، منزلم      لعنِت حــق ، بـــپس شـدی ثابت ، مناسب بود و کوچک
  ای خشک  ،  از نمدار شدـکوته هـکـــه فــرِق   ما را ، پاسخی      تاال بــايـــد   پرسِش ثـــانیِ حـــ
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  ـه حقيقت ، با قسم اقرار شدــ؟      راست گـــو ، ورنــدی يانـــه ، در دروِن خــانه امآب پاشی کـــر
  ـــورًا نــمايــاندار شدـآری ، آب پاشی کــردمش  ،  چندين بار      ورنـــه نــامردیِّ ما  ،  فــ! گفت 

  ـاقل و هشيار شدــــم  ،  کــه در ُاتاِق َنم      آب پاشـــيدن  ،  نـــه کــاِر عــبا تبسيم گفــت ، آن خــان
  ان کجا ، بهتر ازين گفتار شدـخــــود بيان کــــردی دليِل خشـکیِّ  سـوراِخ را      ُحجَّت و ُبــــرهــــ

  ـم  ،  چـنـيـن آمار شدـو َنـبر تميز و خشک و تنگ و  ،  باصفای خانه ام      تهــمِت ُبــو و گشـــاد 
  گفـــت قاضی ، مدعی را  ،  پاسخی بر بوی َبد      تا عــدالت هـم  ،  ز خواِب ناِز خود ، بيدار شد
  با مهــارت گفـت آن خـانـم  ،   کـه باال خانه را      در اجـــاره داده بــودم   ،   ليک اســـتعمار شد

  طیِّ عــطار شدفـــرِق آخـــور بايدش  ، از قــــ  ُفــضوِل بی حيا      بی اجــازه  رفـــته در تاکــو ،
  بعد ازان دارالقضاء ، اين فيصله ، اعالن کــرد      تاکـــــه جـــرِم متهــم  ،   بر ديگـران پندار شد

  بـر فـراِز دار شدفيــــصله اين بود ،  قـانــونی بپردازد  دوچـــند      ورنـــه بســـته از فــالنش  ،  
  ناگهان ديــــدم تفنگســـاالر ، چــون مور و ملخ      آنقــدر باريـــد  ،  گــــويی محکـــمه مردار شد

  يِس بانـــــِد جنگساالر شد،  رئگرفته ، بردنش  با ساز و رقص      از بـــد اخالقی ) قانونی (َدوِر 
  دار شدـــن ُدم آ جمهور از دارم ، کرسیِ ّش      ترسحـال ، در شـورا رياست ميکند  ، با کّش و ف

  د ازين پر ، ُربل و پر کلدار شدـزانکه ميخواهـــد به دست آرد ، زمـــاِم مملکت      بانک هايش بع
   گاهی سويس      بکِس پر از دالرش ، الــــــماســـۀ گوشوار شدوبی  و گاه در انگليس و ، گه در ُد

  ــا      کــــرد مـنظـومش کـــــه شايـد زينِت اخبار شدـنيد از دوســـتاِن با وفــ  ش»نعـمت « آنچه را 
 
 
 
 


