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   ھالند-محمد ناصر غياثی

   ٢٠١۴اکتوبر  ٠٩

  

  !خدا دشمنته حاجی و غازی نسازه
 )عيدِی بعد از عيد(

  

از ھمين رو بر حسب معمول . نی عيد قربانگفته بودند و در جنتريھا ھم نوشته بودند که عيد گوسپندُکشان است؛ يع

گويم معنای آن را ندارد، که به پای خود و جسماً رفته  می» رفتم«وطن به سراغ دوستان و عزيزان رفتم؛ البته وقتی 

لفون و يا موبايل را در دست چپ يبا وسايل مدرن مخابراتی بود؛ يعنی که مثالً آدم کوشک ت» رفتن«مرادم از . باشم

ته و با انگشت شھادت دست راست، نمره ھای دوستان را دايل کرده برود، تا ايام مبارک عيد را به ايشان خود گرف

مبارکی عرض کردم و از جانب مقابل ھم با عين صميمت و  به ھريک با صميمت ھرچه تمامتر عيد. تبريک بگويد

 آئينھای آسمانی را ندارد و مِن غافل محبت جواب شنيدم، تا اين که به عزيزی رسيدم، که پروای دين و ديانت و

ھمين که طبق رسم و رواج وطنی . فراموش کرده بودم، که کلماتم را سنجيده و مطابق حال آن دوست بر زبان آرم

  :گفتم

  »داخل حاجيھا و غازيھا... «

  :يکبار جواب تندی از آن طرف بلند شد که 

  »!خدا دشمنته حاجی و غازی نسازه«

  !)ی و غازی نسازدخدا دشمنت را حاج(

ھردو بسيار و قاه قاه خنده کرديم و من به آن دوست وعده سپردم، که ھمين جواب را عنوان قرار داده و چيزی بر 

آن عزيز ھمچنان ماجرای قربانی کردن گوسفندی را که در کدام تلويزيون افغانی ديده . سبيل طنز و عيدی بنويسم

  :بود، چنين نقل کرد

له را آوردند، اول چشمانش را سرمه کردند، بعد در دھانش يک دانه قند خشتی گذاشتند و سپس يک گوسفند چاق و چ

از قضاء که ھم کارد ُکند بود و ھم ذبحگر نااليق، ازين رو شاھرگ آن حيوان بی . کاردی بيخدا را در گلويش ماليدند

زد؛ لحظات  زد و پايک می گوسفند را در ميدان ايال کردند و آن بيچاره دستک می. ه نشده بودزبان درست بريد

گفت صحنه آن قدر دلخراش و تکاندھنده بود که . متمادی جان می کند و کجا بود که جان را به جھان آفرين تسليم کند

که آن تلويزيون نمايش   فت شيرينتر اينگ. تا چند روز خواب از سرم پريده بود و از ھرچه گوشت بود، بدم می آمد

  . صحنۀ رقتبار چنين کشتاری را بر سبيل عيدی به بينندگان تقديم کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

گرچه در خواندن و مطالعه بی اندازه حريص ھستم و خوش دارم که ھر چيز و ناچيز را بخوانم، ولی کلک و پنجۀ 

مگر چه خاک به سر بريزم که در .  به نوشتن می برمھنر من با قلم و کاغذ بسيار آشنائی ندارد و به ندرت دست بی

  :ننگ وعده بند مانده بودم و بايد چيزی با ھمين عنوان می نوشتم؛ چون ھميشه شنيده ايم که 

  »!!!مردا ره قول اس«

اگر راست بگويم، حاال در مانده ام که چه چيز ديگر را روی صفحۀ کاغذ ترسيم کنم، تا حد اقل چند سطر را پوره 

 ھموطنان ۀکاش که ھم. ده و حکم يک نوشتۀ قابل خواندن و آن ھم نوشتۀ طنزی و خنده دار را به خود بگيردکر

کردند و ھر چيزی را که به دست ايشان می   مردم عالم به مانند اين کمينۀ بی کبر فکر و عمل میۀعزيزم و کاش ھم

گيرند، که کدام نوشته را  ب را دارند و خود تصميم میدانم که خوانندگان استقالل انتخا اما می. خواندند افتيد، می

  .بخوانند و کدام نوشته را به زباله دانی بسپارند

شايد فقط عنوان اين نوشته دل خواننده را ربوده و تشويقش کرده باشد، که اين سطور بی ربط و ضبط مرا را مرور 

د از خواندن اين نوشتۀ بی نمک، که از دور دل را می ازين رو اگر خواننده بع. ين نوشته ندارماکند، ديگر اميدی از

  .برد و از نزديک زھره را می کفاند،  چند سيلی و پس گردنی جانانه ھم نثارم کند، حق دارد

  !پناھم به خدا

  

  


