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 Satire  نزط

  
  موسی عثمان ھستیسيد 

٠١.٠٨.٠٩  
  

  ندي بیگاوکورکنجاره خواب م
دگی که چه نواقصستان آ ید ودر جستجو کنیم یشوخ هشيھم که با من یدوست دي من ببی در طرززن ز ه  وبن شگل طن

را عصبديونه به من بگوگ ا م ه ی ت ازد ک ا س ام حق ور شوم تم ت.مي را بگوقيمجب  جرمن رمنج را در یتکرارۀ  او نوش
ود "نياسپ. م "خوانده بود که بنام  رده ب ع ک ن پ.سه مقاله قبلی خودرا در يک جا جم هي از اشي در تلف د منک  ی حرف بزن

  ؟یخنديچرا م باز:رسيدمپ من ديخن
  : گفت

  ؟دي نبود"نيافغان جرمن آنال"ھمکاران  شما از جمله 
  : گفتم
ود"نيافغان جرمن آنال" ه سايتک بودم تياي من آن وقت از ھمکاران آن س. بودم ی  . ب اوقت ان ھ د لي اصیافغ  و آن رفتن

رمن" رمن ج اق"ج دی آن ب ست مان اری ني ا آن ک را ب ر م ه  .، ديگ الوه ب صاف درمملکتیاو بع ه آزادی ان ردی ک  ی ف
سگري حزب به دکي رازفن ھزارکي موجود است اگر ھر سال یودموکراس رود ک اری حزب ب ه او ک ا ی ب ر م دارد اگ  ن

وده  ايت مقاله روان کرده باشيم وباز با آن قطع رابطه کرده باشيم س کي ھم در ی روزکي  یشرمندگمردم ماندن واال نب
  . کشندیرخ ما مھ را بايتس آن یھا

  :رسيدپ یباز به شوخ
  ؟یستي تو افغان ن

   : گفتم
  .ستمھ 

  : گفت
  .دي را شما به شانه بکش"افغان جرمن" دهيد عمربار گن تا آخرديا خودشما بشتري نظر بحرف پ

دام نی بني ا"جرمن جرمن" دهيد کاسه گنري که زدمي فھمیو ی شوخاز رده حاال داي پیدگي بریني به کاسمي انصاف ک  ک
  :گفتم . کندتي تا مرا اذ،من بکشدبه رخ  که خواھديم

هابت  ث! را بمانیشارلتان د ک و ش ارلتان ت ر یدر ش اکمت را راحت  روح مطلب را بگو.یستي جرمن جرمن نتياز س  وم
  !بگذار
  ؟دي شناسی را مني شما اسپ: گفت

  : گفتمهخنده کرد  . شناسمی شناسم ونه گفتم که نمیگفتم که مه  ن،ستمي کم نیو از ی من ھم که در طنز وشوخ
س دام ک ود ی ک ه ب ذکره رفت رفتن ت اطر گ ه خ ما ب ا وش ن م زد  در وط صائن امور اح ذکرؤ مامورم .هيم هيوقته ظف ت  ک

  :ميخواست فورمه را خانه پری نمايد پرسيده بود
  چيست؟نامت 

  .ی بانيسرگ:جواب داده بود نفر 
  درت چيست؟نام پ: بازھم پرسيده بودمامور 

  پشقل بای: متقاضی باز ھم جواب داده بودفرد 
  : مؤظف بدون آن که ديگر سوالی بکند به جای محل سکونت نوشته بودمامور 
  .درگوگوی 

  :که خط خوانده می توانست زبان به اعتراض کشوده گفت متقاضی  
  ؟محل سکونت ما را بدون پرسان خانه پری کردیچرا ، بمامور صاح
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  :واب داده بودج تذکره مامور :درجواب گفته بود مامور 
ه  ھم "نياسپ" .می باشد  ی در گویساکن گوً  طبعا .باشد ی پشقل باش ھم ولدباشد و  ی باني سرگکسی ی وقت ه کسی ب ک

ه مگر  .باشدمی  جرمن جرمن ی در گویساکن گوغير از سيستانی نيست  ی ک واز شناخت من باسپنگفت صد ت ن چه يمق
  ؟است
  : گفت

وابنام  در افغان جرمن ًه قبالک نوشته هس  ه ين و آن نشر شده بود اکن ده وکسی ک ع ش ا جم وم نن در يک ج زن  ستي معل
اسه نظر از ميان يک صد نظر( عنوان يرز  مردايواست  ی جوي ورد مالل شر رسیتکرار)  در م ه ن  ني ا بخاطر،دهي ب
   ؟ستندھ کودن ني جرمن جرمن عاشق نوشته اوانگاني دايو دم خود است ی سر وبی آدم عاشق نوشته بني که ادميپرس

دگيکه نماه اي نوشتیراستبه  دمي د. جرمن را باز کردمجرمن تي بود ساوترروشني کمپ. در گوش شما باشدیگفتم گوش  ین
  : گفتمهباز خنده کرد.  شودی مدهي دًا تکراروتري کمپی باز در روکندي مسندهي نویاز کودن

اسندهي مظلوم به کمبود نوتي سانيً که واقعا ادمي د .ت بچه اودر کم ده در دامر گرفت ود  ش ته ب ه خود گذاش  از دهيچيپی ک
ه مي گوی زنم ومی تلفن مري کبسي قی به آقای حتم، دلم به حال شان سوخت با خود گفتم . نداردی خالصطالبمتکرار   ک

نمي التماس م، کنمیخواھش ماز طرف خودت وخودم  از آنھا  زنم ی شمارفته اند تلفن متي از ساوستانيکهداز  اک  ی در پ
ما ھمکاریشان م اره باش ه دوب دی افتم ک ما خر آ. کنن ه  ش ان شرم نداري کارھانيااز ک ا ،ديت   بخاطر.انيد شرمیمرا  م
داری ملت خالصني وبخاطر سر شور دادن از دست اميباشما سر شور دادکه  یروزچند ا از شرمندگا ت مي ن  خالص یم
   .وردنختفاله خود را  وشما ازميشو

ه قي رفی شوخاني وجرادهدمشوره او رام ونزب تلفن ري کبسي قی آقاصميم گرفتم تا بهتھمان بود که  ويمب یو خود را ب  .گ
وگر م يس بانکر"ر است از چون آن بيچاره ھم با اين قيمتی زندگی در غرب مجب ی  "ئ ایجرمن جرمن يعن وری آق  ن

ا وقت صحبت ا بپرسد ، مجبور ھستم اين قصه را نيز به او ياد دھم ت يس بانک" ب د  جرمن جرمن" رئ تفاده کن از آن اس
  که قيس جان کبيراز آن خوشش بيايدداکند  خ.زيرا رئيس بانک بيچاره يک زره دير فھم شده است

طنزسرا  ندهسي ونوشاعرو می شود وی را معروفترين ازھرات بود که  "گوزوک"مشھور به  "سودا لياسماع"زبان از 
د خانيیوبه دربار اوالده سلطان محمد خان طال ش دانستدر زمان خود هي ھمان سلطان محم ه انگلک شاور را ب ا سي پ  ھ

ل گغازی  خانیشاول"مارشال با  ؛ داشتيیآشنا  رفت ورو ويزن در برابر طال فروخته بو ه "رکي کاب د ک ل می کنن  نق
  :گفت

رد یم ی گاو کور را کش کرده بخاطر خوردن آب بطرف جوکي خان یدھقان شاول دمي دمي رفتريزمي به کارکروزي   ب
  :دمي شکم رو است دلم بحال ھمان گاو سوخت از دھقان پرسچارهيوماده گاو ب

  ؟ گاو کور استني که ا
  : گفت
   ی بل
  :گفتم

  ؟ ھم استور شکم 
  : گفت 

  یبل
  : گفتم

  "دي کنی میدارھگ نما را شور گاو کور شکم ني ای بخاطر چ
  : گفت

   دھدی مريرا مارشال صاحب دوست دارد که خوب ش گاوني ا
  : گفتم

  ؟دي کنی نمی گاورا خوب نھگدارني که چرا ا
  :گفت
اره منکبه فرمان دربار يک وقت  را نيا چون ندي بی گاو بدبخت ھر شب کنجاره خواب مني ا ه ب ني ا.مي دھیج اره ک يچ

  .شه شکم رو استي خاطر ھمني از . خوردیم خودرا دوباره دفوعم عوض کنجاره ضرورت دارد وچشم ھم ندارد،
  :دي بگومنئيس بانک جرمن جرربه  يشناد می نمايم تاپاز قصه به قيس جان عد ب

تانیوشکم رودفوع م جرمن جرمن از خوردن تکرار تي خواھد که سای اگر م ا ی خالص شود من از دوس ه ب  کي ک
تند  کنند ی کنم که با شما ھمکاریخواھش مانتقاد سالم از شما جدا شده اند  ه بفرس ان مقال رای ت ان ريدرغوب د ھم  آن مانن

ه کنجاره خواب مخانيگاو کور مارشال شاول ادي دی ک ه  خودرا ططي وموادغ م نوخورديتکرار مب ما ھ  خواب سندهي ش
د سندهي نوادي بميودا واھيد ديدخ د ش شغول خواھي ان م دفوع ت دن م ه جوي دفوع از ز  ا.ھای گذشته ب حق نگذريم خوردن م

 .برای سيستانی اشتھای کامل می خواھمپس . عضويت در شورای انقالبی بدتر نيست


