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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

  
  یرشاھي امديمھش  

٢۵.٠٨.٠٩  

   آزاری بیکرم ھا
    

 در جنوب شھر تھران آفت نكهي بر ای چاپ شده بود حاكی خبرھانيٌ ماه امسال در روزنامه كنيدر اواخر فرورد    

 مقابله ۀون منشاء شان نامعلوم است و نحو شده است كه چدهي پشمالود دی و به صورت كرم ھاادي تعداد ز بهیديجد

  .  ناشناخته، اھل محل را نگران ساخته استشبا آن و دفع

 منتشر شده هي بھداشت در ھمان نشرۀ دانشكدی جھاد دانشگاھی از سوی ماه سال جاربھشتي كه در اردیطبق گزارش

 ندي گوی برند كه به آن الرو می به سر میسي از مراحل دگردیكي از موست، در دهيم ھا، كه بدنشان پوش كرنياست، ا

 مودار از علف ھرز ی كرم ھاني گزارش در حال حاضر انيبنا بر ا.  به پروانه خواھند شدلي برسند تبدوغ به بلیو وقت

 توان آنھا را با جارو دفع كرد و از ی مستي نی سم پاش بهازي بردن آنھا ناني از می آزارند و برای كنند، بی مهيتغذ

  . باشنددي مفیباغبان ی محتمل است برای حشرات حتني گزارش انيطبق ا.  بردانيم

 اندازد كه ھم ی ميیاي تمام آفت ھا و بالاديما را به .  كندی را به ذھن متبادر میگري دی متعدد و آشناري خبر تصاوني ا

 داي كه آخوند پیاز وقت.  كه عبا رو شد، وبا ھم آمدیاز زمان.  نازل شده استاي عي شارانيدر ا ی آخوندميزمان با رژ

  . رفتادي شد زاد و ولد مگس و پشه ھم رو به ازدادي كه مال زیاز ھنگام.  خود آورداشد رشك و شپش ھم ب

 و پشم شي كرم پر ریاديھم تعداد زدر آن زمان .  اندازدی بھمن ماه   مادي به زي از ھر چشي خبر ما را پني اما ا

 ی را میسي از مراحل دگردیكي اآنھا ھم در آن روزھ.  شد كه منشاء شان نامعلوم بوددهي درانيناگھان در سراسر ا

 كه جلوشان ی ھرزۀپشم دار ھم تا آن سال از ھر لقم و شي ری آخوندك ھانيا.  بودیگذراندند كه نامش دوران آخوندك

 آزارند و به ھر ی بی آخوندكی كرم ھانيدر آن دوران ھم به مردم آفت زده گفتند كه ا.  كردندی مهي شد تغذیپرتاب م

 به یكمتر كس.  ھم باشددي مفی آب و آبادانی آفت محتمل است براني گفتند كه ایحت.  استسري ميیروحال دفعشان با جا

 است كه فقط از خون یندك ھا به روزكوران شوم آخولي حشرات تبدني ایسي دگرديیٌ نكته توجه كرد كه مرحله نھانيا

  . نندي نشی ماهي كه بر گل و گی كنند نه شب پرگانی مهيتغذ

 یاگر كس.  پرده به دوشان زالو صفت برود و دفع آفت كندني اۀ به مقابليی با جاروی به فكر افتاد كه حتیكمتر آدم

 است با بروزات ی اند فقط سم پاشدهي خزروني به ب كه از لجنفي كرمان كثني از شر ايی رھاۀ شد كه چارادآوري
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 خفاشان و پشم ی عباري در زراني كه آسمان ادي رسيی به جای حشره پرورني روبرو شد و كار ای گروھی دوستوانيح

  . كرمان از نظرھا پنھان ماندليو پ

 كنم كه فقط به گزارش ی مهيصقرار گرفته اند، تو»  موداریكرم ھا« جنوب شھر تھران، كه مورد ھجوم ی من به اھال

 كه دندي شوند و اگر دقي دقآنھا رشد ۀ نظر داشته باشند و در نحوري كرم ھا را زنيا.  بھداشت قناعت نكنندٌدۀدانشك

 مغزشان سنجاقك وار عمامه ی كوچك بی دور كله ھااي شود و ی آورد و گنده تر می مشتري بهيشكم آنھا روز به روز پ

ٌ از باغ و باغچه خانه ھا به طاق و طاقچه منازل ھم چشم طمع دوخته اند، بدانند كه اايو  در حال رشد است یا  آفت نيٌ

 ۀ در ھمان مرحلدي بای است خانمان سوز كه ميی بلكه بالست،ي آزار نی نه فقط بست،ي ندي مفیاغبان بینه فقط برا

 شهي نشد به توپ و گلوله ریه جارو و سم پاشاگر ب.  برد به دفعش بكوشندی به سر ملهي كه در پی و در دورانیكرم

 پشم آلود كه سر از تخم در آورد ی كرم ھاني از است كه ھر كدام انيچون تمام بروزات و ظواھر دال بر ا. كنش كنند

  . خواھد شدی امام،ی اللھتي آ،ی حجت االسالم،یخيش

  


