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  سيدھاشم سديد

٠۶.٠۴.٠٩  

  :يک تذکر الزم

ا !" شما انصاف بدھيد"وقتی دو روز قبل طنز د ت د باعث گردي تان از آن نمودن ه دوس تقبالی ک انيدم، اس را به نشر رس

ديم دارمباز ھم اين نوشته دگان گرامی تق ما خوانن ر خدمت ش ام فھمت ان ع د .  را در ھمان مورد منتھا با زب ل باي از قب

اميد نگا شتن به زبان گفتار با عدم . گفت که زبان نوشته زبان گفتار بوده ، تمام کلمات بر ھمان اساس نگاشته شده اند

  .دقت درامالی کلمات يکسان تلقی نگردند

                       با عرض حرمت                   

                                              سديد

  رئيس جمور باشه امطو باشه

  !! وگه نباشه ايچ نباشه 
  

ـه! و کرزی صايب عجب مرد آدمی استی در و امی بچه! چشمته صتق و پ اغيرتی ! از ام ه آدم ب ـی شک ک اره ب ي

ردا ره روشن کدی. نتنوش جا. ده قصه کس نباش! استی دی. نام م ا ره روشن ک ه اوغان ـام ھم د و سرخ . ن سر بلن

  !خدا پدرته بيامرزه. بخدائی خــدا کـه دلــمه يخ کدی! روی باشی

ِتره به خــدا زن ام چيزی اس کـه اقدر برش داوا و دنگلـه می کنن؟ ببينين، مـردم ده! زن رن ُ ! کار خدام غرض ميگي

ود، چر ه خوب ميب اره ره ام از بھشت زن اگ رد ييچ دا م اطر امی زن خ ه خ ـد؟ ب رون ميک دا او ره از بھشت بي ِا خ ُ

ی! بيرون کد ا خوبی می کن وز ام ده حق اين يک کسی، از . سر زن از زدن نيس؟ خدا جــد و ابايـتـه بيامـرزه که ھن

حاملی ( آملی بتــر از مامول " ، گفت امی آدمای فاميـده و آل دل، وقتی کـه يک زنــه ديــد که آتش امـرای خـود داره

  ).بـد تر از محمول 

چ وخت ده " يکی دگه از امی آدمای باخدا و آلم گفته بود که . زن ھا، و از آتش بتر استن ردا اي ود، م اگـــه زن نميب

ار می فامی که دوزق باد از آن که آدم گنا  کد و از بھشت خارج شد پيدا شده؟ پيش ا."  دوزق نمی رفتن ِزو خو گنا ک
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ه . چـون گنـا و گنا کار وجود نداشته بايد دوزق ام نبوده باشه. وجود نـداشـت سته ک د می دان وده، چون خداون ايدم ب ش

  .به امی خاطر دوزقه ساخت. آدم مرتکب گنا ميشه و بايد جزای گنايشه ببينه

  . ، زير پای امی زن اسبيادرچيزی شر دنيا که اس، بس فاميدی که اس 

ه او ! ، که تنا طالب نيس که پشت زنه ورداشتهبيادرطالبه ام نشان بتـه، . ُطالـب ميگه که مستـم! انینم دم ک ه ميفامي ُم

ـه زنت يک ! چيزی که مالوم می شـدی نيستی اوجودی ک امی که زنی خوده ده خـانـه شاندی و نماندی که کار کنه، ب

ه، ـا خذمت کن ه امی زن يسَداکتر اس و ميتانه اداقل ب ی سر ن تم و ای آدم ب ه گف ـراسی ! ُ م ازی و دموک ائی ب امريک

ِبازی و آزاتی و از ای گپا، کلش چال اس   !و که گرگ استی، گرگ. ُ

  !دان شان وا مانده! فرنگيا ره ام امطو. امطوچت کدی ای مردم غافله، که ايچ پرسان نکو

ا! حيران ماندن که ای چی شد؟ ت، ھفت س سام رف ت، پي چپولم رف ده باشی !! ل زحمت، آخرم اي ادرزن ه راس ! بي اگ

  !َپرسان کنی توام ده مکر و نيرنگ از زنا کم نيستی

امی مردم بی اقله ميگم، امی غرب زدا ره ! بيادرُتره نميگم ( آزادی و حق و حقوق زن و از ای قبيل گپا، او بی اقل 

ه ده سرت بگی) که خوده پيشرفته و تاليـم يافته و امطو چيزا می گن، ميگم  ـه ام . فکرت ازی ده ريش باب ـه ب ده ار چ

  !گپ ديـن اس! گپ زن اس! بـازی

  !سنگی ره که زورت نمی رسه ماچ کو و سر جايش بگذار! به خری که کار نداری اوش نگو! گپ غيرت اس

دا ميگه  واض٢٨ سوره ١٢؟ ده آيــه !خدا و پيغمر) توبه نعوذ با ( تو ميفامی يا توبه نوذو بال  ا " ه خود خ َمکر زن

يگن اسلی زن ! فريب گريانايشه نخو! بيادر، اقل داری يا نی؟." امانا مکر شيطان ضعيف است. اظيم و بزرگ اس م

  .امی اشکايش اس

ی ساز. بيترين کار اميس که قيتيش کن ور تاريک ب ه ره برش گ ه رويش نخوره! خان ـد ب و ام بايــ در ! افت انيش ار ق ب

  !شالق نيچه يادت نره! کنهگريان ميکنه ب

ه از  امی که يکيشام بی چادری گيـر کـدی. بيادر، از مه مشنوی چادری ره سرش جبری بساز اخ " ِامقه بزن شان ک

ـان بکشن. بفتن" و تف  . ده آروسی و ميمانی و شو شش و عقيقه وغيره و غيرام حق ندارن که چادری شانه از سرش

ای . ـای شان بنشيننامی شان بايد با چادری سر جايــ ای ـ اصطالح ( چادريام بايد طوری ساخـته شوه کـه زينت زينتھ

ستانم،! بيادرکدی صه ای کو، نکدی ايچ نکو،! زن مالوم نشه )اسـالمی  ه  ُبه ابن سـود، به پاچای ارب ه خام ه، ب ه ام ب

  !ُای و به مال امرام نشان بته، که اسالم راستی چيس

در امی اموطنای بيادرميفامی  دی! اسکندر ده باره زن چه می گفتن؟ نمی فامی بچه پ سفه نخان ه فل ـری ازی ک ای ! بـ

زن اول پشک ) " بنابر داستان ازوپ(فيلسوفـا که عمر شان ده فکر کدن تير شده بود و امه چيزه می فاميدن، ميگفتن 

  . باد ازو به صورت زن درآمد. بود

هاما. پشک تا وقتی که موشـه نديـده، آرام اس ـم ."  امی که موشه ديد طبيئت اصـلی پشک بروز می کن ه فکـر ميکن م

!  بانيش که بمره! اگه اطو باشه، و دمی وقتی بيماريام، امی زنه ناق اجازه برآمدن تنا دادی. که امی گپ درست اس

ی،! بيادرده امی مـورد يک تجديــد نظر کو،  ل خوبی دارن؟ ن یمی فـامی جاپانيا چه يک ضرب المث ه !  نمی دان اگ

زن" جاپانيا می گن  ! ميدانستی اطو يک قانون آسان نمی کشيدی ه زنت ." ار ديگر که خانـه آمدی زنته سه قفاق ب اگ

ای نکدی، يک روز ديگه  ه امروز گن يس، اگ ـزی ن ُگفت که مه امروز چيزی نکده بودم، چرا مره زدی؟  بگو، چيـ

  !"ميکنی
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ا " نيچه، يکی از بزرگترين قيلسوفای جرمنی ميگفت ! درتو زدنه ده قانون فراموش کدی، بيا َوقـتی کـه بـه سراغ زن

اد . "  ميـری شالقـته فـراموش نکـو ستانيا ي ا، از پاک سلمان م سايی م داری از ام ول ن اگه گپ ای کافره، ای جرمنه قب

زدن! بگيـر ودن وقمچن مي ده ب ه ک ام آواره اينمی يگ!! اتمن ده تلويزيون ديده باشی کـه چطو چپ ه ام انتق ه رايس ک ان

ی ه را سم کن ، . َشدن مردا ره از بھشـت از اينا بگيری و ام اينا ره ب ادرو سيار درد دارهبي ا ب ا !  دل م شه ب يک کمي

ی سکين بت ته ! امی قانون تسکين دادی، يک کمی ديگيشه با امطو قانونای زن کش ت ا او طال نوش اريخ ب ه ده ت و نامت

  ! کو

سايی اگه با پاکست رو از ام ی، ب اد گرفت ا ي ه از م ه قمچين زدن نن ک انيا خوب نيستی ومی شرمی که مبادا روزی ياد ک

  !ديگی ما، از ايران ياد بگير که چطو قمچين ميزنن و سنگسار می کنن

ـه. برو کارته کو! بيادرميفامم که کار زياد داری،  ارت برکت پرتـ ه ای ص! خدا ده ک ده باشی و ام ـال زن د صـد ســ

  !ساله رئيس جمور باشی و امطو به مسلمانا و به دين خدمت کـده نـام ما را روشن کنی

  !!! رئيس جمور باشه خو امطو باشه و اگه نباشه ايچ نباشه

  

 


