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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
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 Satire طنز

  

  امريکا-ورجنيا- انجينر محمدھاشم رائق

  ٢٠١١ می ٠٩

 

  قصۀ ديروز جنکل

  شکست و طشت بدنامی ما از بام افتاد

  

در گوشۀ جنگل وسيع وسرسبز در نزديکی  رھبربزرگ جناوران فقط دو روز بعد از گشته شدن گويند ديروز

در پای درختان قوی پنجه چنار و سفيد دار، نزديک انبوه درختان سنجد، وبته ھای خوش " ھيبت آباد"شھرک مقبول 

. شغاالن مجلس محرمانه وخصوصی داشتند. رنگ و بوی گالب، جلسه ای استمراری با دبدبۀ خاص برگزار بود 

  . صاحبان وياران دربارش سر صحبت گسترده وگفت وشنودی داشتدکالنتر شغاالن با جمعی از م

ھمه آنقدر باھم . شغاالن ريشدارو بی ريش، دمدار و دم بريده ، قد ونيم قد پير و جوان اطراف ھمديگرجمع بودند

ستھا کالنتر شغاالن که ازکبر وغرورپوز خودرا بلند گرفته بود و به درود. نزديک نشسته اند که گوئی يک جسم اند

نگاه خودرا دوخته بود از جا بلند شده دم خود را قرقره کرد  و با دست به تنۀ درخت بزرگ تکيه داد و دھن باز 

نمود، گوئی فاجه می کشد اما سخنی داشت برای گفتن، بعد ازاينکه چھارطرف را مشاھده کرد آواز خود را صاف 

  :کرده و گفت

ھاست ما در ين تالش ھستيم که موقف جمعيت خود را در قبال   دوستان برای ھمه تان معلوم است که مدت 

  .موضوع رابطه با ھمسايۀ ما که از سمت شمال و شمال غرب ھم سرحد ھستيم چقدر ماھرانه نگھداشته ايم

اين خطه ای زيبا با .  سالھاست که موضوع و حالت اين سر زمين بزرگترين منبع عايداتی ما را تشکيل می دھد

طبعی سرشار، جنگالت سر سبز، اراضی حاصلخيز و کوھای شامخ پربرف دل از ھمه خورد وبزرگ داشتن منابع 

سالھاست به اين تصورھستيم که اگر اين سرزمين . ما ربوده وھدف بزرگان ما تصاحب و دسترسی به آن بوده است

دف مقدس تالش ھای پيھم روی اين ھ. را تصاحب نتوانيم اقالً بتوانيم حيوانات آنرا تابع و دستنکر خودسازيم

درين اثناء شغال ميانه سال که رنگ جلدش اندکی تمايل به سياھی . ومسلسل صورت گرفته وھنوز ھم ادامه دارد

داشت و دم بلند خودرا می چرخاند، از حرکاتش ھويدا بود صاحب مقام و منصب خوب است گردن را باال گرفته 

  :روی سخن وی دويده و گفت
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اه رسيدن به ھدفی که شما ذکز کرديد پاليسی و خط مشی را که فعال تعقيب می کنيم بسيار عالی و  فکر می کنم در ر

چنانچه می بينيد روز به روز باشندگان آن سر زمين از ھم می پاشند و خورد وريزه می شوند . درست است

ا مستحکم کنيم و با ھمجنس و ھم تنھا چيزيکه قابل يادآوريست ما بايد اتحاد و اتفاق ر. وموفقيت نصيب ما می گردد

در آن ميان شغال سالخوردۀ ديگری که گوئی ھمه پشم وپوستش را گرمی . طايفۀ خويش اتفاق بيشتر داشته باشيم 

  :تکانده بود به آواز بلند ولی لرزان رشته سخن را گرفت و کفت

خيلی به دالوری وبه رزمندگی شھرت اما يک نکته را بايد سخت متوجه بود که شنيده ام ساکنان اين بيشه !  بلی 

دارند، تصاحب ملک شان به زور وقدرت محال است جز اينکه خود شان را به جان يک ديگر انداخت، قصه ای 

  :يادم آمد که گويند تنۀ درخت بزرگ که شاخه وريشه ھايش قطع شده بود و در خاک از پا افتاده بود می گفت 

 اتفاقی به من رخداد و اکنون در خاک و خون افتاده ام از دست جز وجود  به من ھرچه رسيد از خودم رسيد، ھر

خودم است ، اگر دسته تبر از شاخۀ من نمی بود ابداَ تبر ريشه وشاخۀ مرا قطع نمی توانست و مرا به اين روز 

د تا انداخته نمی توانست، پس برای از پا اناختن ساکنان آن خطه از منطق درخت بايد کارگرفت و کوشش شو

  .اشخاص ضعيف النفس وخود فروش را خريد واستخدام نمود و در جان يکديگر اناخت

  :کالنتر صدر نشين گوئی ازين حرف خوشش آمد وگفت

 بلی درست است ما ھمين کاررا کرديم يکی را از بين ھمۀ شان انتخاب و استخدام کرديم سالھا برای ما خدمت کرد، 

حق نگذريم خرابی ھائی بار آورد که خرسھای قطبی در ظرف چندين سال بيچاره بسيار زحمت کشيد واگر از 

بايد عالوه . بناًء به گروه جديدالتشکيل تعويض شان کرديم . نتوانسته بودند، اما نتوانست ما را به ھدف نھائی برساند

تفاده کرد که اگر يکی کار کنم سياست ما حکم می کند که برای اجرای ھر ستراتيژی بايد از چندين راه و امکانات اس

شغال دندان شکسته باز اجازۀ صحبت خواسته به . ندھد دفعتاَ از ديگرش استفاده شود، چنانچه ھمين طور عمل کرديم

  :تمام احترام گفت

ايکاش ھر زنده جان دو دوره حيات می داشت :  فرمودۀ ھمه جنابان به جا و معقول، اما بايد متوجه بود که گفته اند 

 دوره اولی تجربه می آموخت و دوره دوم از آن استفاده می کرد، گفتند چون ميسرنيست پس می بايد از تجربه تا به

پس ما بايد از تجربۀ خرسھای قطبی که در پی ھمين ھدف بودند استفاده کنيم ، به ياد بياوريد . ديگران استفاده کرد

گذشته از آن از پدران ونياکان ما که آنھا . روز سياه افتادندکه خرسھا به مراتب ازما قويتر و زورآورتر بودند به چه 

خود اسير و در دام اسارت محکوم بودند، شنيده شده در دوران قديم حيوانات شاخدار وبی شاخ از جنگالت دور 

  . دست گرد ھمين ھدف آمدند و موفق نشدند و در مقابل مقاومت ساکنان اين سرزمين  به زانو در آمدند

  : ورھبر شغاالن که آوازش اندکی لرزان شده بودگفتکالنتر و

اما مطلبی که درين باره به نظر شما اشد ضرورت است، اگر به خاطر داشته . ابراز نظر مفيد شما قابل قدر است

بھتراست ازموضوع دور نرويم و برگرديم به اصل . باشيد ما ھميشه به نظر شما اھميت داده واز آن استقبال کرديم

امروز که شما را اينجا خواسته ام ھدف ومطلب عمده و حياتی است  که روی آن بحث کنيم ، آرزو دارم ، .مطلب

شما مصاحبان خاص درين مورد بی پرده صحبت بداريد و ھرآنچه در ذھن خود داريد بدون ترديد در ميان بگذاريد 

  .تا به کمک خدا وھمکاری شما ازين مشکل برآيم

ند حرفی است پر ارزش و با اھميت، زيرا آنھا کالن کار خود را ابداَ اينقدر احساساتی و ھمه دقيق شدند و درک کرد

برای اکثر شما معلوم خواھد بود که از سالھای متمادی ما رھبر بزرگ جناوران را : جدی نديده بودند، او چنين گفت 

زرگترين منبع عايد ما بود ھرباريکه در پناه خود مخفی داشته از انظار ھمه پنھان نگھداری کرده بوديم چون او ب
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آرزوی عايد و کمکی می کرديم ، يکی دو جناور را دستگير و به قتل می رسانديم و به ھمه وانمودواعالن می 

کرديم که گويا نفر دوم وسوم رھبر جناوران را کشتيم و در مقابل از حيوانات شاخدار جوايز ومکافات به دست می 

آخر شيطانھای خدا نا ترس اين مخفی گاه را کشف و در نتيجه حيوانات شاخدار از گوشه باالخره درين او. آورديم

وما در ھر . ھای دور دست آنطرف اوقيانوسھا در نيمۀ شب بر آن حمله و مھمان چندين سالۀ ما را به قتل رسانيدند 

کرديم  آنھا سالھاست رنج گوشه ای جنگل رسواو ردی شديم بالخصوص نزد ھمين ھمسايه که قبالَ در باره صحبت 

اما ما به ديده درائی از آن انکار می .کشيدند، بيچاره ھا تلفات دادند و ادعا می نمودند که رھبر جناوران نزد ماست 

  طشت بدنامی ما از بام افتادو شکست:      کرديم اما اکنون که 

شما ھا با استفاده از  يم ،ئنگلھا اختيار نمادانم چاره چيست؟ و منبعد چه پاليسی را در مقابل تمام حيوانات ج نمی

يد تا در پرتو آن بتوانيم جمعيت خود را ازاين ئ تان لطف نموده در زمينه ابرازنظربداريد ومارا رھنمائی نماۀتجرب

            :              القصه گفت و گو و مشاجره زياد شد وھر شغالی دھن باز کردو چيزی گفت.  منجالب و خجالتی نجات بدھيم

ام اھل ينترين رتبه و مقئباالخره شغالی که اندکی رنگ پوستش به سفيدی مايل بود واز حرکاتش معلوم بود در پا 

  :آواز بلند گفتبا و  ستاديوی دو پا اراست، برمجلس قرار دارد از جا برخ

باالخره "  دستیه  جستی، دو بار جستی، آخر بملخک يک بار"  ای شغاالن دال خور مگر نشنيده ايد که گفته اند

.                          گاه باشيد که بازی با دم شير خطر داردآبدانيد و .  شما برداشته شدۀپرده از روی سياست دوگان

  ختم .........عاقبتش به خير باد.  ار پای ديگر قرض کرد و از مجلس خارج شدچار پای داشت و چ. اين بگفت 

                                                                                                                              

  


