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 ـــــــــذیان! یا حقیقت؟؟ه
 طنز واره

 

کنم بیدارم، پس این  فکر می توانم تشخیص بدهم خواب هستم یا بیدار،  سوزد، نمی تب سوزان بیخودی تنم می در
 کرختی و بیحالی که بیشتر به بیهوشی شباهت دارد چیست؟ 

یا من همه جا را  دانم روی آفتاب و مهتاب را ابرهای سیاه پوشانیده نمی بینم ظلمت سایه فگنده،  هر سو که می
های بویناک، از روی  رمنقا شنوم که با بینند. آواز زاغان سیاه را می تاریک می بینم؟ چشمانم جایی را درست نمی

 دهند.  هـــا خبرهای بد می بام دیوارها و
شنوند. قاغ قاغ  می را بیند، اما همه صدای یكــــدیگر اما نه، این تنها من نیستم. هیچكس، هیچکس را درست نمی

اسـان شده همگی هر پوچ و خالی ساخته، همه جا زشت و بد نمود ها را مغز ها را كـر و ها گوش خراش زاغ گوش
شده  های همه آبله ریز پا ها ناپدید است و رسد سرمنزل دوند، اما هیچكس بجائی نمی طرفی می شتابان به یك و

 .بسیاری ها از پا مانده و زمینگیر شده اند
پای كرگسان  و خیل بی سر گویند قولٔه سگ شگون بد دارد، دیروز كشد، می ناوقت قوله می سگ همســایه وقت و

هریك شان یك  منقار های سیاه هم رحم نكردند در زاغ حتی بر کس و هیچ چیز هیچ حمله آورد، بر باالی دهکده
ها خوردند همه  هــای ولگردی كه ازین گوشت و كثیف ساختند، سگ یک تكه گوشت ُمردار بود، همـه جارا بد بو

 .مردند

 کنم خفـه می كشم، احساس می تی نفس میها خوابیده اند، بوی، دود و تعفن فضا را زهر آلود ساخته، به سخ باد
های غبار  باز كنید تا نفس بکشم و شش كنید!  شوم، پنجره ها را هم محكم بسته اند، آهای مردم پنجره ها را باز

 گرفته ام را از هوای تازه پر نمایم
شود، نه،  سرازیر میه های برف پاغونته وار از آسمان بسوی زمین نبارد، دا که برف می تابستان است اما مثلی

هم ژاله. دانه های ژاله به بزرگی كلٔه پشك! نه نه به خوردی تخم  بارد و نی هم برف می بارد، مثل اینكه ژاله می
 .كبوتر! حتی خورد  

 آب چشمه ها و خون آلوده ساخته برهنٔه مردم را مجروح و تر از آن، دانه های سرد و سخت ژاله تن افسرده و
 دل بد ساخته اما دیدن آن همه را است، سرخ مثل خون.  برای نوشیدن تنها مایع سرخگونه میسر جوی ها خشكیده، 

 گویند خوشمزه است.  نوشند و می عده ای رنگ آنرا نا دیده گرفته می
هر چیز كج  همســایٔه ما شش چوچه زائیده كه همٔه شان شاخهای كج دارند، چه پروا دارد، درین روز ها گفتند گاو

 شود، هـمگی برای راسـتی دق و دلتنگ شده اند، همه جا كجی، راه ها کج، دشت راستی در هیچ جا پیدا نمیشده، 
 ...ها و دره ها کج، حتی زمین و زمان کج، همه چیز كج

   

كه گندم  هایی در زمین رسد.  ها نمی كس حتی از اطفال هم به سیب آورده، دست هیچ سیب بار درختهای چنار
ها  اندیشد، عادت چندان نمی شر ن متعجب نیست، كسی به خیر وآ كس از خار مغیالن روئیده اما هیچ كاشته بودند،

مالمت  زیرا هیچكس در هیچ کار كند،  را مالمت نمی كس كس دیگر خواص همه فراموش شده،  هیچ و خوی و
 ده یورش آورده بود خورده وهای مردم دهكده را لشكر روباه و شغال كه از جنگل باالی دهك نیست بجز همه. مرغ

پوست پلنگ بر  دیگر ه ایعده و خود برده اند، همه جا را شغال و روباه گرفته، شماری از آنها پوست شیر با یا
 .بدجنس هستن زنند و دل و دلخانٔه اهل دهكده را آب كرده اند، بسیار ظالم، محیل و رخ كشیده، ُغر می

گویند فـرمان سلطان  مانند، همه را به وحشت انداخته اند، می نمی خرس باالی شان شرف دارد، به شغال هیچ
قصد اهانت و ه را ب و درندٔه شان های تیز دندان زنند و جنگل را همراه دارند، باالی هر كس حق و ناحق پخ می

 .دهند ایجاد ترس و وحشت، نشان می
    

در آنجا قانون  نه بهتر است اینكار را نكند زیرا اما ها شكایت كند. كاشكی كسی به سلطان جنگل از دست این شغال
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باید یكی پیدا شود  ظالم به یک ستمگر دیگر شکوه برد و داد خواست،  ست، نباید از یک ستمگر وا جنگل حكمفرما
پلنگ مردم را برباد و  و نام شیره ب شغـاالن پند بگیرند و تا به طایفٔه شغال و روباه درس عبرت بدهد که دیگر

 نسازند.هالک 
 

قطره  دهد، كسی نیست كه چند تشنگی و تاریكی آزارم می بترکد، سرم رود، قریب است  سرم بیشتر شده می درد
های زنان و مادران پاک طینت و  دهان و دست جوی ها و چاه ها خشك شده.  آبها در آب سرد در گلویم بریزد، 

ساخته اند تا مبادا مرا و دیگر مردان را مدد رسانند، های شان محکم بسته و همه را زندانی  مهربان را با چادر
صدای گریه و شیون کودکان بی مادر از هرسو باالست اما نمی گذارند کسی آنرا بشنود، صدای زنان و کودکان را 

 .در گلوی شان خفه ساخته اند
 

دهند، صدا کنید،   و ذلت تن نمی صدا كنید، آزاده مردان را، آنهایی را که به غالمی آی مردم! جوانان و نیكمردان را
 تاریكی، بربادی و بی آبی نجاتم دهند.  شر با بازوان نیرومند شان از تا همت كنند و

هایم بدادم برسند و نگذارند از دست اجنبیان بی هویت و بی نشان و شغاالن مکار و  در آخرین لحظات نفس كشیدن
کرده اند، در مرداب شوم مرگ و نابودی غرق شوم، باید نجاتم موزی که از گریبان برادری و هم کیشی سر بیرون 

 ... دهند، باید زودتر نجاتم دهند
 

 پایان


