
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

 
  سيد موسی عثمان ھستی
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  پيش کله خر ياسين خواندن
  

وای  ر محت ن و پ ه سراغ سايت وزي از کردن صندوقچه شيطان، ب ا ب م ب ستان آزاد"مثل ھميشه امروز ھ  آزاد -افغان

اد" موسوی"رفتم، ضمن ساير مطالب جديد چشمم به مقالۀ آقای " غانستاناف د، افت تادی دارن وان . که بر من حق اس عن

ند وده باش وان . مقاله خالف ساير مقاالت ايشان نشان می داد که بايد از موضوع ديگری صحبت نم ر عن ه زي ه ک مقال

  :به نشر رسيده و لينک آن چنين است" درد دلی با خوانندگان"

-Baa-Deli-Darde-Mosawe-021510/Ejtemaei/com.afgazad.www://http

pdf.Khwaanendagaan  

  :سبب شد تا من ھم اين چند نکته را خدمت شما دوستان تقديم نمايم

د" ھم ضرب المثل اطمينان دارم شما ما " نپيش کله خر ياسين خوان ل را ش ن ضرب المث ل اي ا دلي د، و ام نيده اي را ش

  :چگونه تفسير می نمايد، تا جائيکه من شنيده ام، علت پيدايش آن چنين بوده است

اری خر  تا ھای وطن، خرک ه چموش یگويند در يکی از روس ه ن ا ک ود  داشت از آن خر ھ م ب ه ھ و عرعری و ن

ه . و در ھوشياری ده ھا بار ھوشمند تر از صاحبش" رخش رستم"توانائی و تيزپائی رشک  در وتنبل، هبيکار از ھم

د  ه مانن ده وب زی ش ادر رنگ آمي مھمتر آن خر با ھمه جالل و شوکتش که بار ھا در جشن ھای دھقان زمان خاندان ن

ام رسم وگ يله ایجنراالن نظ ه وس ام می داد؛ يگان هذشت را انج ود ک انواده  ب ه غذا و اعاشه خ  آن بيچاره را در تھي

رای . کمک می نمود م جو ب اھی ھ اه و گ دل مشتی ک د در ب يش می آم د، ھر کاريکه پ دن تنومن ا و ب با آن ھيکل رس

ان . صاحبش وظيفه انجام داده ، صدايش بيرون نمی شد د آنچن ود " نجيب زاده"اگر کسر شأن برايش به حساب نياي ب

ه گوش می . فدای يک عرعر مستانه اش می شد"  نجيب گوساله"و " ونجيب گا"که صد ھا  عرعری که فقط وقتی ب

ده از جانب  سانش حجاب شرعی وضع ش م جن وی شريعت"رسيد که يکی از ھ ه و " رادي ده گرفت ا دي ا را ن دام "ب ان

  . برھنه ظاھر می شد"ھای

ه .  نموداز درک جانفشانی ھای آن خر، به عالوۀ خرکار زنش نيز شکم سير می رين نفعی ب زنی که خالف خر کمت

د خرچ دوا  ا باي ود، ي دا می نم اره پي ه آن بيچ ولی ک مردش نرسانيده، به عالوۀ آنکه بيکاره و نق نقی بود، ھرمقدار پ
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ددو ست خوراک مال می گردي ذ و شوي انم . رمانش می شد و يا ھم برای گرفتن تعوي ار خ ه خرک ا  ک يکی از روز ھ

ا صاحب را سوار بر خ وده ب اال نم ه جانب ب ر از درد روب ی پ ا دل ود ب ده ب ه تنگ آم ر از نزد مال می آورد، از بس ب

  : اشاره به طرف زن و خرگفت

  "خدايا مره دگه از شرش خالص کو"

ل  بانه عزرائي ذارد، ش الی نمی گ  خدا ھم که در ھمچو موارد ھيچ گاھی بندگانش را تنھا نگذاشته و صدای شان را خ

  .فرستاد تا از نعمات خدائی به حيث يک خر مستفيد گردد" خرعيسی "نزدر فرستاده  روحش را را به سراغ خ

تکارخر وقتی مثل ھميشه صبح زود رده ياف د، خررا م ره را آغاز نماي دگی روزم ا زن ضمن .  به سراغ خر رفت ت

د خدائی رویآنکه به سر و  ا اب ا حاال و از حاال ت ه از ازل ت ود ک دا جنگ می نم  خود می زد و ناله می کرد و با خ

ست ه زار می گري ار سر خر را در آغوش گرفت ار ب ده ای، ب ر را نفھمي ه . کرده ومی کنی و فرق سوار و سوار ب ن

ه مانآن از وده بلکه درست و حسابی ب سه نم اری مقاي ارش بھ ا ب اعر ب د گريانھا که ش ين " برسات ھای"ن دی زم ھن

  .غرق آب می نمودرا وزمان 

زنش که در ھمچو موارد، سخت پريشان می شد و خودش ھم نمی فھميد که چارۀ کار را چطور نمايد، به فکر مالی 

ه . مورد اعتماد شان افتاده، نظرش را با شوھر در ميان گذاشت اره ک ادی شوھر بيچ ستن نزديک از زي غصه و گري

  : دنبال خر راه بيفتد، اختيار را به زن سپرده گفتبود خود به

  ."ته قد نميخودت ميدانی عقل مه ديگه" 

ارکش . زن با گرفتن اجازه ، نزد مال رفت و داستان مرگ خر و بيتابی شوھرش را گفت ضای شغل مب ه اقت مال که ب

  :در ھمچو موارد، تيز ھوشتر از ھر آدميست جواب داد

ا او ارواح رواح بيچاره خر که يک عمر خرچ تا ا،ی شهمالومست که شويت آرام نم" رده، ت نه داده سرگردان می گ

  " نگيره، شويت ھم قرار گرفتنی نيسمآرا

يد ار را از مال پرس ارۀ ک رد، چ ه شکار را .وقتی زن اين مصيبت را شنيد ضمن آنکه او ھم به گريه شروع ک  مال ک

  : دام ديد گفت کنزدي

درھايش روان ايک ختم و چند سوره خاندن، روح خره از خچيزی نيس به حکم خدا با " ان می کشم و پيش پ ه ت ن

  "می کنم

ز را  زن بعد از شنيدن اين مژده که شوھرش باالخره شفاء خواھد يافت، با خوشحالی نزد شوھرش برگشته و ھمه چي

انواده را از شوھر بيچاره که در دنيای تنھائی خود غرق بود و نمی دانست که بعد از آن. قصه نمود  قوت اليموت خ

دتھيه نمايد کدام طريق د، بازھم به زن اختيار داد تا ھر گونه خودش می دان ه عمل نماي ه زن . ، ھمانگون ود ک ان ب ھم

  .دوباره نزد مال رفته و برای شام تدارک يک ختم را گرفتند

 با خواندن چند آيت و طلب آمرزش برای خر شام روز مال با هللا و بسم هللا گفتن ھای زياد وارد کلبۀ آن فقير گرديده،

اندم . ، اجرت دعا خوانی خود را گرفته خواست از خانه خارج شودمرحوم و دعای خير در حق وی کردن  در ناگھ

  :ً دفعتا بر جايش ايستاده و از خرکار پرسيد.افتادرود، چشمش به پاالن خر که می شد خوب به فروش 

ه . ه مسأله اسقاطه بپرسماو بيادر غم ميت از يادم برد ک رده از خان شه ارواح م ا اسقاط داده ن تو خو می فامی که ت

  "نمی ره

ان را  ساط نداشت و از طرف ديگر نمی خواست، روح آن روزی رسان مھرب ه ديگر آھی در ب ار ک بيچاره خر ک

  :مال با زرنگی خاصی پاالن را نشان داده گفت. سرگردان بسازد، چارۀ کار را پرسيد
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  "ه خدا خودش مھربانه، امو پاالنه بته، انشاء هللا ارواح آرام خات شدخير"

  ".پيش کله خر ياسين خواند"ھمين بود که مال پاالن را نيز برداشته و برای منفعت خود 

  :اکنون جا دارد از استاد خود آقای موسوی بپرسم

ا "ه خر ياسين بخوانيمپيش کل" استاد عزيز، وقتی ما مال جماعت به خاطر جيب خود حاضر ھستيم  ر پ ه ب  و فاتح

 آخر خدا روزی ھر کس ؟ئيم انتظار داشت تا مردم را از اين کار غير واجب منع نمامانمائيم، فکر نمی کنيد نبايد از 

ی برای خرکار، خر را وسيله قرار داده و برای مال، صاحب خر. را به شکلی حواله نموده است  را به خصوص وقت

  .يز باشدش نکم ھوشتر از خر

 


