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 Satire ـــــــنـزــــــــــــــطــــــــــ

  

  مورشاه تيموریتي

  

 رهـــــاطخ يک

قسمت  ديروز و از اول آن قسمت .ميگردد قسمت ذکر دو مينويسم در که درينجارا  ای خاطره
 و معروفی صاحب تيلفون کردند جناب ديروز .سال قبل است  60حدود در دوم آن مربوط به

 آنرا لطفا ،فھميده نتوانستم نھم آنرابيت اول  عامصر شما »هآمد برد سر« غزل در گفتند

به حرف عين  "ابا" که کلمه فرمودند ".نه ريشم ھست نی قبا ابا نی" خواندم که. بازخوانی کنيد
ً ، نوشته شود ھرگاه به الف، نوشته ميشود  .مراد را اداء کرده نميتواند بيت مفھومِ درين  خاصتا

  .»ت نه ريشم ھس نی قبا عبا نی«  قسم خوانده ايد بدين شان موافقت کردم که البته آنرا ۀگفت به

به الف نوشته کرده ام؟  ونکرده  نوشته "عين"چرا به اين کلمه را که  ميشود ال واردؤس اکنون
 کجی و مستقيم است، راست و الف؛ خوشم می آيد الف بسيار اينست که من از نآ سبب دليل و

 ھمه جا در او استقامت ازين راستی و. بی آ;يش است روشن و صاف، پذيرد نمی کوری را

 آنقدر د،دار نقطه عار حتی از ،بی غش است غل و بی گرديده، طبيعت استفاده در صنعت و در

شروع آيات  و به آن تشبيه کرده اند را دلدار قامتی دری زبان مستقيم است که شعرا و صاف
و بصورت  به الف را "عبا" خويش ثيرات درونیأت من زير بنابرين .قرآن به الف است آسمانی

 ام و کرده نفھميده را ميکنم که اين کار اذعان اما. خواه ندھد، ام خواه معنی بدھد نوشته "ابا"

 در را خود دوست حرف الف محبوب و نميکردم و را کار اين عالم فھميدگی ميبودم ابداً  در راگ

 "ع"  ھمان "عبا" برای جای نميدادم، ،دارم ھرسه آن نفرت شديد که از ريش و قبا و عبا کنار
 .مناسب است بسيار "غدار"کم  نقطه يک و "کج رفتار و کج"

  :دوم  قسمت

ً يتقر  داده مادران به اطفال شان خواب آوری که توسط مواد ۀبار قبل مضمونی در سال  60با

 ديگر و ترياک از و خورانده ميشد پودر يا و بشکل گولی اين مواد و خوب بخوابند که تا ميشد

 مملکت در ھمين حا; در و امروز زھر قاتل است و برای اطفال و مرکب ميبودند مخدر مواد

نوشتم که  شريف مزار" بيدار" ھفته وار ۀجريد مضمونی درــ  دارد جريان وافر بشکل ما
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 و نظر به محبوبيت نيز من آنرا و بود "گولی خواب" يعنی" خواب حب" ن مضمونآعنوان 
 .بودم نوشته   "بخوا ابِ " م،داشت "فلا"که به  یاحترام

مھربانی  با جريده مدير جاھد عبدالصمد رفتم مرحوم بيدار ۀباری به ادار وقتی بعد روز چند
  :گفت و ديد بطرفم خاصی

با;خره فھميدم  سرگردان کردی تا مرا ھا ساعت". بخوا اب" ۀکلم با دھدبانصاف  ترا خدا «
 ».بوده "گولی خواب "يعنی" خواب بِ حَ "  مقصودت که

برداشت موضوع بنزدش حل  را شکگو ھمينکه و سرگردان نشد معروفی صاحب زياد جناب
محبت من به  و الفت از و نخواند را که معروفی صاحب اين سطور زمان آن تا اما، گرديد

 ميدھم ولی من به معروفی صاحب ھوشدار، شوند نمی قانع ميدانم که، واقف نشود "الف"حرف 

دارم به  "الف"احترامی که من به حرف  به نظر بيايد "عين"  که حرف ھرجا ازين در که بعد
وليت ؤبه مس ،آن مبتGست به ما مردم که سالھا باشد "عذاب" ۀکلم در ولو ،نوشته ميکنم الف
 .دارند معروفی صاحب اختيار ،ميکنم نوشته  "باذا" خود
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