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 Satire ـــــــــــــــــنــزـــــــــــطـ

          
 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  2114اکتوبر  24برلین ــ     
 

 

 !!!که ماس مایه میکنیم ،تانه بتین ل  همو بی

 لیکاب   ـزــــــنــــــط

 !!!و از گپ گپ میخیزه ؛ خرکاری دریای علم اس؛میگن که فکر آدمی دریاس

؟؟؟ "از گپ گپ میخیزد"و  "خرکاری دریای علم است"و  "فکر آدمی دریا ست"آیا واقعاً 

و ازمایش  دهگنهگار خود دیو دیدۀ  چشم مثل کابلی را باربار باضرب الاین سه  فحوای عملی

 :تان قسم میخورم به سر شیرین  گر باور ندارین، ام و ا کرده

این دست و پای،  برای گرفتن شخی  که نو از خواب برخاسته و  ،مالذان در کلۀو صبح مردان 

و متفاوت افکار متعدد  .در فرو رفتمبه فکرها ان ،پل میکردمطرف و آن طرف خانه را گز و 

درج  ترکه کدامش را اول ،مه بودحیران ماندگذشت و میمیگشت و ه ام پیهم و پشت سر هم در کل

و میفامه که  ی بیاض و میاضه درک میکنهافوراً معن لومداراماک خوانندۀ در  . بیاض فرنگی کنم

خرد کرده میرود و واقعاً ه حجم خود یکرنگ، که همو کمپیوتر است "فرنگی ض  بیا"مقصد از 

ولی گپه کوتاه . خردتر از آن را گرفته است و "لپ تاپ" و "نوت بُک"یک کتابچه و  تهیئ

به ک و تُ شیک قف دست اُ نیک، شاید به روالکتل جتداین خرد ساختنهای ادوات  عاقبت  کنیم، که 

راستی همی نامگذاری که دلم میشه  .بکشدهم  خردتر از آنو شاید  ی،یک پَول   ه واندازۀ یک پیس

مستقیم و باللفظ از ترجمۀ  ممراد .هشستش، خیلی در دلم نبگویم "گذاریگکنام"محبت  روی   از

 !!!تان دل  ست، که واقعاً در دل مه شیشته، شماره  "فرنگی بیاض  "به " نوت بُک"

و به  "کسرۀ اضافت" بدون ورامخبر نشن، اگه نی اُ ازی گپ مگم هُش کنین که بیدرای ایرانی ما 

ران آخر در فارسی ای. خواهند گفت" فرنگی بیاض  "تلفظ کرده و  ،بیچاره "گوجه فرنگی"شکل 
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و  درستخوب و بد و مشهور  ترکیباترا قُرت کنند و  "کسرۀ اضافه"که است، شده مود بسیار 

 در هیئت  و  "تکسرۀ اضاف" دونرا ب "نقطۀ نظر"و  "قتل  عام"و  "گالب گل  " از قبیل غلطی

 .تلفظ کنند "نظر نقطه  "و  "عام قتل  "و  "گالب گل  "

 ش، همسایه در جواببود هاز همسایه بیل طلب کرد کووقتی بابۀ ناز شنیده بود، که زکومادر نا

 :گفته بود

 !!!ماس مایه کدیم مده بیل

لی و ،هایۀ خود را از دل و جان قبول کردمادر نازکو که زن خوشباوری بود، این گفتۀ همس

 .ه در بیل ماست مایه کردور میشحیران مانده بود که چط

رنجش میداد و  روزها ،رسهردش هم نبه گَ  هکه نازکخیالیهای شاعران ،این نکتۀ باریکتر از موی

 هوس  از قضاء روزی  ؟؟؟یا نی نین کاری ممکن استآیا چمیخواست، عمالً امتحان کند که 

 :ماست به سرش زد؛ در دل گفت

 !!!وخت امتیان رسیده حالی دگهاینه 

 ،از سالم بگو سالم بگو و باد و برایش گفت؛ کرد، به خانۀ همسایه راهی هصدار زد ره کونازُ 

 :که

 !"که ماس مایه میکنیم ،تانه بتین همو بیل  "

 :وسواسی بود، خواست ثقئی کند؛ از نازکو پرسان کرد، که یآدممادر نازکو که  

 "؟؟؟میگی وطُ چُ ن مادر جا"

 :تکرار کرد ،با ادب دیهکینازکو 

 !!!که ماس مایه میکنیم ،همو بیل تانه بتین که ،هو باد از سالم گفت هگفت ممادرجانم سال

ی نازکو. درواز ک تق تق زد، خود بی بی گل دروازه راهمین که نازکو خانۀ همسایه را 

 :سالم داده گفت خوشنمای، پنجساله

 !!!همو بیل تانه بتین که ماس مایه میکنیم که ،هو باد از سالم گفت هگفت ممادرجانم سال

وی بیلش از  کهرفت، که وقتی بابۀ اوالدایش به پدر نازکو  فروآن روزی رت ی گل در چُ بی ب

  :گفته بودو به مسقرگی روی بهانه را خواسته بود، از 

 !!!ماس مایه کدیم مده بیل

 ؛راستی هان

ل هم میشود ماست مایه کرد، در جواب وقتی پدر نازکو پرسیده بود، که بی انصاف مگر در بی

 :شنیده بود که

 !!!همی سخو  ،انه اساگه ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3 

 .ه بودفری به خانه آمده و دود کرده در کنجی نشستبابۀ نازکو عاصی و کُ 

برایش بینه به بینه ، قصۀ بیل و ماست مایه کردن همسایه را ه بودوقتی ننۀ نازکو علت را پرسید

 .... بر زبان آردهم را  بهانه تراشی همسایه ه بود، کهشد ش، ولی فراموشه بودگفت

داشتند، تککدار و بی تکک بیل  انواع انواع که خود دهقان و مالدار بودند و در خانه  ،وجودی اب

 "همسایه بیل  "به منوط فقط  "ماست مایه کردن" فکر میکرد که حکمت  زنکۀ بیچاره مگر 

 !!!!!!!!!است

در زیر گ میکنه و گ دُ اینک که بدینجا رسیده و قصه را به همین صورت بسته کرده ام، دلم دُ 

 !!!، که عاقبت به خیرآهسته خدا خدا میکنملب 

 گلر به خاط و روی لطفاز  آن مهمتر، را باور میکند و ازداستان  این که خوانندۀ عزیز این 

مربوط آخرتش  دینگک   گدین و دنیا نش میشگفد، به شرافت  اهلبخندی بر کنج دراوی،  روی  

 (آمین)   !!!است

 

مازرت مگم  شرح اصطالحات ؛ ازستآمده انۀ کابلی ار عامیااین نوشته قسماً در کسوت گفت

خوب  آن که نمیداند، صبر خدا کند؛ آخر صبر هم. م؛ کسانی که میدانند به دیگران بگویندیُ امیخ

 (دوباره آمین  )!!! اس چیز

 

  

 


