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 داین نگارش هدفی غیر از شوخی ندارد.لطفاً آنرا جدی مگیری
 
 

 

 !یاد باد آن روزگاران یاد باد
 
 

روزگاری بودکه هرچیِزتازه به بازارآمده قیمت می بود ودسِت همه کس به دامنش نمیرسیدوآرزومنِد مشتاق میگفت:» 
وقتی ُمال خوری شد باز مام میخرم!« درخانه های خود مردم چای خراب میداشتند که آنرا چای ُمالخوری مینامیدند 

است بانوی خانه بَدختِرخودمیگفت:» بروبچیم ازاموچای واگر کدام گدای چای خور ازبانوی خانه چای خیرات میخو
ال بازکرد ُمالخوری یگ ذره برش بیار!«ناگهان ورق برگشت؛بسته های دالِرامریکایی راه خودرابه سوی کیسهٔ مُ 

ودرحالیکه دیگران نوتهای صد دالری رادرخواب هم نمی دیدند بالِش زیِرسرُمال به جای پنبه ازنوت های دالر پُر شد 
ورفته رفته همه ُگلها ومیوه های سِر سبِد جامعه ُمالخوری شدیعنی وزارت ُمالخوری؛وکالت ُمالخوری؛ موترهای 
پیجاروُمال خوری وهنگامیکه ثروت واعتباِرُمالباالرفت ُمال به تالفی مجردی های روزگاِرمدرسه که شبها با دست  

در بیکار!« ناگـــــهان هــــــــوای ازدواج های  استمناء کرده وبا خود خوانده بود که »شب دراز است وقلن
مکررکردوزیباترین زیبارویان رانیزُمال خوری ساخت وبالتنیجه درحالیکه جوانان ُمجرد طول وعرض خیابان هارا  
گز وپل میکردند قیمت ولور ومصارف عـــــروسی درسالونهای مجــلل شهری چنــان سربه آسمان زدکـــه  

رِت پرداخت آنرانداشت.رفته رفته ُدنیای سیاست ودولتمداری رانیزُمالتسخیر ومعیارهای خاص  غیرازُمالدیگری قد
خودرا آنجانیزپیاده کرد واصطالح قدیمی تکنوکرات ارزش خود را ازدست داد واصطالحِ تازهٔ »ُمال کرات« به  

دریافتن معیار صالحیت  جایش تداول پیدا کرد.اکنون دیگر پُرسش از صالحیِت مسلکی وفنی مطرح نبود وبرای
وکارآیی ازاشخاص امتحان دینیات میگرفتند و صاحب صالحیت آن بود که ُدعای قُنوت رامانند قناری چهچه زن 
بدوِن بندش زبان ازبر میخواند وکاربدانجا کشید که میخواستند بدانند که داوطلبان مقاِم ریاست جمهوری نیز تواِن 

 .نه وخالصه کنم که ازالف تا)ی( همه چیز ُمالخوری شد قرأِت با ترتیل قرآن را دارند یا
اکنون فقط یک چیز باقی مانده است که درچند ساِل اخیراصطالحِ جنگساالر درمیاِن ما تداول یافته است که اگرباالخره 
جنگ پایان یافت وجنگساالران ما صبح ازخواب برخاستندوهمه »صلح ساالر«شدندآیاضرورنیست جای اصطالحِ  

ساالر« را به» ُمال ساالر«بدهیم که ساالری ُمال ستاره ای است که تازه درآسمان سیاسِت این کشور طلوع »جنگ 
کرده است وبه این زودی ها افول کردنی نیست واگربه اصطالحِ مزاری ها شیطان دهل را چپه زد وُمالبه مقام  

ومردم دعای قنوت را خواهند پُرسید وبدین  ریاست جمهوری رسید آنگاه در پاتک ها نیز پاتک ساالران ازدرایوران
 ترتیب دین نیز»ُمال خوری« خواهدشد. 
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