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* !!رئيس جمور باشه امطو باشه اگه نباشه ايچ نباشه    

 
ياره بـی ! از امو پدر و امی بچه! ته صتقـهچشم! و1 کرزی صايب عجب مرد آدمی استی

نـام . نام مردا ره روشن کدی. نوش جانت. ده قصه کس نباش! شک که آدم باغيرتی استی
بخدائی خــدا کـه دلــمه با کشيدن ! سر بلند و سرخ روی باشی. ھمه اوغانا ره روشن کدی

!خدا پدرته بيامرزه. ای قانون يخ کدی  
ِام چيزی اس کـه اقدر برش داوا و دنگلـه می کنن؟ ببينين، مـردم دهُتره به خــدا زن ! زن  

ُزن اگه خوب ميبود، چرا خدا او ره از بھشت بيرون ميکـد؟ به ! کار خدام غرض ميگيرن
سر زن از زدن نيس؟ خدا جــد ! ِخاطر امی زن خدا مرد ييچاره ره ام از بھشت بيرون کد

. گاھی با بزرگواری رعايت حال شانه می کنیو ابايـتـه بيامـرزه که ھنوز ام گاه   
يک کسی، از امی آدمـای فاميـده و آل دل، وقتی کـه يک زنــه ديــد که آتـش امـرای خـود 

. زنھا، و1 از آتش بتر استن). حاملی بد تر از محمول ( آملی بتر از مامول " داره، گفت 
گه زن نميبود، مردا ايچ وخت ده دوزق ا" يکی دگه از امی آدمای باخدا و آلم گفته بود که 

."  نمی رفتن  
می فامی که دوزق باد از ای که آدم گنا  کد و از بھشت خارج شد پيدا شده؟ پيش ازو خـو 

. چـون گنا و گنا کار وجود نداشته، بايد دوزق ام نبوده باشه. ِگنا کار وجود نـداشـت  
به . گنا ميشه و بايد جزای گنايشه ببينهشايدم بوده، چون خداوند می دانسته که آدم مرتکب 

.امی خاطر دوزقه ساخت  
. ھرچه اس، چيزی شر دنيا که اس، بس فاميدی که اس انديوال، زير پای امی زن اس  

طالبه ام نشان بتـه، انديـوال، که تنا طالب نيس که پشت زنه . ُطالـب ميگه که مستـم! نمانی
امی که زنی خوده ده خانه ! الوم می شـدی، نيستیُمه ميفاميدم که او چيزی که م! ورداشته

َشاندی و نماندی که کار کنه، باوجودی کـه زنت يک داکتر اس و ميتانه اداقل به امی زنـا 
امريکائی بازی و دموکـراسی بازی و آزاتی ! خذمت کنه، مه گفتم و1 ای آدم بی ُسر نيس

ِو از ای گپا، کلش چال اس خدا ازنظر دوست ودشمن نگايت ! گو1 که گرگ استی، گر. ُ
!!کنه  

!دان شان وا مانده! فرنگيا ره ام امطو. امطوچت کدی ای مردم غافله، که ايچ پرسان نکو  
زنده !! پولم رفت، پيسام رفت، ھفت سال زحمت، آخرم ايچ! حيران ماندن که ای چی شد؟

! نيستیَاگه راس پرسان کنی توام ده مکر و نيرنگ از زنا کم! باشی انديوال  
 �امی مردم بی ! تره نميگُم انديوال( آزاتی و حق و حقوق زن و از ای قبيل گپا، او بی اق

) اقله ميگم، امی غرب زدا ره که خوده پيشرفته و تاليـم يافته و امطو چيزا می گن، ميگم 
! گپ دين اس! گپ زن اس! ده ارچه بازی ده ريش بابام بازی. فکرتانه ده سرتان بگيرين
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َای کاری ک�ناس؛ کاری الماس؛کاری روحانيت و آيت R آ و مولوياس؛ ! غيرت اسگپ  ُ
خری ره که کار ندارين .قراری تانه بگيرين. ده ای کارا فکرتان قد نميته! کاری راسخاس

!بانين ھر کس ميدانه و کارش!! اوش نگوين  
 � واضه 28 سوره 12ه آيــه ؟ د!خدا و پيغمر) توبه نعوذ با1 ( تو ميفامی يا توبه نوذو ب

بيادر، اقل ." امانا مکر شيطان ضعيف اس. َمکر زنا اظيم و بزرگ اس" خود خدا ميــگه 
! داری يا نی؟  

َفريب گريانای ای زنــا . تو، انديوال پشت ای مردم، پشت گپ ای روشنفکرای گمرا نگرد
!بسيار خطرناک استن. ميگن اسلی زن امی اشکايش اس!  رام نخو  

افتو ام بايـــد به رويش ! خانه ره برش گور تاريک بساز. رين کار اميس که قيتيش کنیبيت
!ش�ق نيچه يادت نره! بانيش ار قدر گريان ميکنه، بکنه! نخوره  

امی که يکيشام بی چادری گيـر کـدی. بيادر، از مه مشنوی چادری ره سرش جبری بساز  
روسی و ميمانی و شو شش و عقيقه وغيره و ده آ. بفتن" اخ و تف " ِامقه بزن شان که از 

امی شان بايد با ! غيرام حق ندارن که چادری شانه از سرشان بکشن و روی شانه لچ کنن
زينتھای ـ ( چادريام بايد طوری ساخـته شوه کـه زينتای . چادری سر جايـــای شان بنشينن

! زن مالوم نشه) اصط�ح اسـ�می   
به ابن سُود، به پاچای اربستانم، به امه، به خامه ! ،انديوالکدی صه ای کو، نکدی ايچ نکو

!ُای و به م� امرام نشان بته، که اس�م راستی چيس  
بــری ! ميفامی انديوال امی اموطنای اسکندر ده باره زن چه می گفتن؟ نمی فامی بچه پدر

سوفا که عمر ای فيل! گنايت نيست؛ فلسفه خاندنم کاری ار کس نيست! ازيکه فلسفه نخاندی
زن ) " بنابر داستان ازوپ(شان ده فکر کدن تير شده بود و امه چيزه می فاميدن، ميگفتن 

اما . پشک تا وقتی که موشه نديده، آرام اس. باد ازو به صورت زن درآمد. اول پشک بود
م که امی گپ درست  مه فکر ميکن**."ت اصـلی پشک بروز ميکنهامی که موشه ديد طبيئ

بانيش !! اگه اطو باشـه، و1 دمی وقتی بيماريام، امی زنـه ناق اجازه برآمدن تنا دادی. اس
!! اقدر رام دXم نباش؛ خوب نيس! ده امی مـورد يک تجديــد نظر کو، انديوال!  که بمره  

 اطو يک اگه ميدانســتی! می فـامی جاپانيا چه يک ضرب المثل خوبی دارن؟ نی، نميدانی
ار ديگر که خانـه آمدی زنته سه قفاق " جاپانيا می گن  !  قانون سست و پست نمی کشيدی

ُاگه زنت گفت که مه امروزچيزی نکده بودم، چرا مره زدی؟ بگو، چيزی نيس،اگه ." بزن
زدنــه! تو زدنه ده قانون فراموش کدی، بيادر! " امروز گنا نکدی، يک روز ديگه ميکنی  

وقـتی کـه " نيچه، يکی از بزرگترين قيلسوفای جرمنی می گفت !  موش نکوايچ وخت فرا
اگه گپ ای کافره، ای جرمنه قبول نداری . "  َبـه سراغ زنا ميـری ش�قـته فـراموش نکـو

) مرک�م  ـ  مرکل کنسلر آلمان ـ  فميده که تو گپ جرمنا ره قبول نداری ازت قــار اس ( 
اتمن ده تلويزيون ديده باشی کـه چطو چـپــه ! اکستانيا ياد بگيـراز امسايی مسلمان ما، از پ

! ديگايتام! خدا جورت کنه! نميفامم که تو چه وخت ياد ميگيری؟! کده بودن وقمچن ميزدن  
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اينمی يگـانه رايس که ام انتقام آواره !!  امی مرديس؛ انديوال! تا ميتانی؛ دل نسوزان! بزن
يکدفه چشمايته پت کو و . َ بگيری و ام اينا ره به را سم کنیشدن مردا ره از بھشت از اينا

!انوزام دل ميسوزانی؟!! کی سبب شده؟ امی زن! امی آتشه دوزخه پيش رويت مجسم کـو  
يک کميشه با امی قانون تسکين دادی، ديگيشام با ! و1 انديوال، دل مه خو بسيار درد داره
! امته ده تاريخ با او ط� نوشته کوو ن! امطو قانونای زن کـش تسکين داده برو  

پيش خدا اجر ای امه کارايت گم نميشه؛ بی غم باش، و1 ھفتاد پشتتام روی آتش دوزخـــه 
!!نخات ديد  

اگه با پاکستانيا خوب نيستی ومی شرمی که مبادا روزی ياد کنن که قمچين زدنه از ما ياد 
ر که چطو قمچين ميزنن و سنگسار می گرفتی، برو از امسايی ديگی ما، از ايران ياد بگي

ُدگه کارا اگه سخت اس و نمی تانی از انا ياد بگيری، ظلم سر زن، زنکشی و نشـان ! کنن
ِنمان که امسايا از ما ده ای کار مبارک پيش ! دادن زور بازو به زن خو آسان است، بيادر

!!!ای شرمه ما کجا ببريم! شوند  
صـد ســـال ! خدا ده کارت برکت پرتــه. برو کارته کو! لميفامم که کار زياد داری، انديوا

زنده باشی و امۀ ای صد ساله رئيس جمور باشی و امطو به مسلمانا و به دين خدمت کـده 
!نـام ما را روشن کنی  

!!! رئيس جمور باشه خو امطو باشه و اگه نباشه ايچ نباشه  
 

 
ھت است که جامعۀ روحانيت، غالب در باره زن از آنج" ازوپ" ذکر قسمتی از داستان * 

وک�ی ھر دو مجلس و تعداد زياد از افرادی مانند کرزی که ھمچون قوانينی را پيشـنھاد، 
 بيان کنند، معتقد به ھمين ًرا عم�ند بدون اين که مکنونات قلبی شانتصويب و توشيح ميکن

اـ  که ھر کدام مباوری که توھين آشکار به مقام و به شخصيت زن است؛ زنی. ھستندباور
پروردۀ آغوش وی بوده از بستان او شيرخورده ايم و ھمو بوده که کلک ھر يک از ما را 

. ه و راه رفتن را بما ياد داده و ھر حرف را ھزار ھزار بار بر زبان ما گذاشته استگرفت
  ! ھم از اين امر مستثنأ نيستند... ناگفته پيداست که آقايان محسنی وقانونی و کرزی و 

  
در ھمين مورد نوشــته چھار روز قبل طنزی  که سه ـ    علت نوشتن اين طنز باوجوی**

مردانی وحشيی که اين قانون را پيشنھاد،  اول با آن نوشته براستی دلم سر کهبودم اين است
تصويب و توشيح نموده اند و آن ھائيکه از تصويب و توشيح اين قانون شاد شدند و از آن 

ند و يا پشتيبانی ميکنند، يخ نشد، گرچه با اين نوشته ھم آنگونه که بايد، ھمۀ پشتيبانی نمود
می بيشتر سبب تسکين  کين نوشته حال ارـت، نرفـت؛ ولی به ھرف ا از بين میـناراحتی ھ

شته قبلی مشکلی داشته باشد؛ دوم فکر کردم که شايد کرزی در فھم زبان نو.  ناراحتی شد
ت ًمتوجه شده باشيد که اغلبا در صحبودش را، که شايد شما نيزادبيات خاست زبان و بھتر

متر مشکل  آن مشکلی نداشته باشد؛ يا ک، تا در فھممار ببرــ، بکدبر ار میـھايش آن را بک
 .داشته باشد


