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 ۰۸/۲۰۱۶/ ۱۸          حنیف رهیاب رحیمی

 !رفیق المللی بین روز
  

 های کشور تعداد زیادی از شد، شناخته به رسمیت متحد ملل طرف از «رفیق المللی بین روز»به مجردی که 

 .این روز را تجلیل کردند رفیقانه مراسم برگزاری بافوراً  و رفیق دوست دنیا پرور رفیق

، ، جوانمرد و ناجوان، پوده و پُختهصمیمی و قدیمی پیر و جوان، رفیقهای دور و نزدیک، محافل درین

 شان رواج و رسم فهم و دانش و به تناسب درجهٔ  شده، جمع هم دور مطلب آشنا و...رفیق های رفیقهای زور و 

 .آوردند بعمل تجلیل ازین روز

 

 می ترجیح چیز همه بر را رفاقت خبرهایش در همیشه که نگاری خبر پور، رفیق آقای ما کودکی دوران رفیق

 :خوانیم می هم با که کرده تهیه گزارشی رفیقانه برای ما دهد

 

داعش را ی بوسیلهٔ یک فرد قتل یک کشیش عیسو و شدند جمع باهم کودکی دوران رفیقهای فرانسه در -

 بطور رفیقانه تقبیح کردند.

 

ی آزاد از و نوش کردند بسکت و چای پیالهیک یک  رستوران یک در اهقیرف نفر چند دیش بنگله در -

 از غالمی و استعمار یک کشور مزدور و کهشکر  گفتند نموده یاد خوشی با پاکستان استعمار از شان کشور

 بی پدر آزاد شدیم.

 

 سفید قصر در ها باغچه از یکی دردر رفاقت یکه تاز  سفید و سیاه سفیدان ریش جوانان و امریکا در -

دسته  و کردند یاد بخوشی بردند، بسالمت جان ویتنام جنگهای از اینکه از و نوشیدند توانستند تا و شدند دعوت

 .کردند روشن شمع شده اند، کشته جنگهای حاضر در که شان رفیقها و دوستان یادجمعی به 

 

 چرب سرهای با نداف خمچهٔ  مانند الغر روده و قاق مردان و سوخته نیم و سوخته جوانهای پاکستان، در -

 ها الف شان و جعل کاری های فریب دزدی، مرغ ها، بری کیسه از همدیگر با و شده جمع هم شسته دور نا و

 محفل به ،به هوا بدبوی عاروق سه سه پرتاب و دال کاسه یک یک خوردن با محفل آخر در و زدند ها پتاق و

 .بخشیدند خاتمه شان

 

 رفیق های کرکت بازدر برازیل، ارجنتاین، چلی، هسپانیه و این کشورها، رفیقهای فوتبال باز، در هندوستان 

مخترعین و ساینس دانها و.... با گرد همایی ها و محافل روز رفیق را داکترها، ، در آلمان ه دارجوان و سابق

 کردندتجلیل 

 .بود گردیده دایر نیز رفیقستان کشور مختلف های شهر در مناسبت همین به محفلی -

 

جمهور که در هر گوشه  رئیس ناراضی رفقای انتحار ترس از که دهد می گزارش رفیقستان از پور رفیق آقای

 حضور ملت نخاس در مختلف اقشار و اقوام های نماینده که شد این بر مانند پوقانه خود را می ترقانند، تصمیم

  .کنند تجلیل مؤکلین شان نمایندگی به را روز این رسانیده بهم رفیقانه
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 کوچک مگوی بگو یک مجید، هللا کالم قرائت یا شود شروع ملی سرود با محفل اینکه باالی ملت، نخاس در

 حل شد! و نکشید طول زیاد ساعت نیم از رفقا گذری خود از در نتیجهٔ  که افتاد اتفاق

 

که  رفقا از ای عده نبود سخنرانی در لست کشور اقوام از یکی نمایندهٔ  نام ازینکه و گردید آغاز محفل بعد

 .کردند ترک را شان بودند، محفل مربوط به آن قوم و رفیقهای وفادار

 

حکومت رفیق بازهای استفاده  ینکه چگونه مؤفق شدند تاا و جهاد در بارهٔ  گلو صاف کرد که تا اولی سخنران

نیم دیگر حضار که هنوز هم وفادار به  بگوید، های انترنشنل هم داشتند، از بین ببرند، چیزیجو را که رفیق 

 بودند، ُغم ُغم کنان مجلس را ترک نمودند.  رفیقهای شان

 

از صمیمیت اقوام و زمام سخن بدست گرفت و وضع را وخیم دید،  رئیس مجلس که مانند هر محفل سابق

و طعنه کاری و  دشمنی را بیشتر شعله ور ساخت اما گپ های او آتش .سخن راند تحکیم رفاقت در بین اعضا

شروع شد و تا شور خوردنی، فضای تاالر را تفدانی، چپلک، قطی نسوار، بوتل آب،  یکدیگرمالمت ساختن 

 .رد که مردها بروی مرد ها می زدند و زن ها بروی هرکه پیش می آمدپر کبوت کوری بلند و دندان خالل 

 

با پاره شدن خشتک ها و باد باد شدن موی سر و ریش و زلف و پیچه، اما به و ها با خراب شدن رفاقت محفل 

 پایان یافت.ها،  ریختن خون هیچ کدام از رفیقفضل خداوند بدون 
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