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 Political Satire سیاسی زـنـــــــــــــــــط

        

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  7015اپریل  72ــ  برلین     

  

 

 !!!دررسیدند ثور 8و  7 بازهم 

 زـــــنـطــــــــــ

را به تقریب تقبیح روزهای هفت و هشت ثور نشر کردم، که  نوشته ایپارسال در همین روز 

شده بود،  پرداختهمقاله که در هیئت طنر . «ثور ــ سگ زرد بیدر شغال 8و  2» معنون بود به

 مقاله. چنان در دلم نشست، که میخواهم امسال هم آن را بعینه و بدون دستکاری منتشر بسازم

و چون  میکوبداز یادم نمیرود، که دو رویداد شوم تاریخی ما را با عبارات استحقاری ازین سبب 

 .دل خواننده را هم نمیزند ــ اندکی حجمــ یعنی با  عرض و طول و ضخامت کمکوتاه است و با 

 !!!و این دو روز فاجعه بار را فلقه ورداریم از نظر بگذرانیمر بیائید که آن را مکر  

، که ، چنان به زشتی و ن حوست رقم خورده اندعاصر وطنمتم و هشتم ثور در تاریخ م  فههای روز

و سخری ه خره یکسره به باد طیره و س  هم را  "هفت و هشت"کم است از خاطر آنها، حتی اعداد 

اند؛ چنان که  گرچه اعداد هفت و هشت در روایات دین اسالم به اشکالی علم گردیده .بگیریم

و داما اعداد کدام خوبی و زشتی ذاتی ندارند، و ذات هر. دوزخ و هشت بهشتفت طبقۀ گویند ه

 .از نظر ریاضی بیطرف است

در مورد هفت و هشت ثور که دو روز تاریک تاریخ ما را در خود جا داده اند، بسیار گفته و 

ی آنها را که نحوست و پلید ،استو ضروِر در ضرور نگاشته اند، با آن هم جای دارد و الزم 

َجسَّم نگه داریم و نگذاریم که  همیشه پیش چشم مردم خود و خصوصاً نسلهای تازه دم و آینده م 

 .و از خاطره ها فراموش گردند گیرندگرد نسیان ب
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از به هر نحو و  سازیم؛علم کرده ام، بیائید که این دو روز را مسخره ب "طنز"نوان را و چون ع  

من این کار را از نگاه . میگنجد ا مقدور است و در فکر و ذهن ماطریقی که برای مراه و هر 

 :داشته ام یبا آن سر و کارکه روزگاری  همیکنم،ریاضی 

را  7معکوس همند؛ یعنی اگر  8و  7اعداد  ــ ستکه برخاسته از عربی  ــ در رسم الخط دری

گوئی . میگردد 7ده شده و به تاالق زده شود، انَخوَ  8و اگر میشود  8، و به تاالق بزنیم ِبَخَوانیم

 .گر استید "کون"یکی ــ بی ادبی ُمعاف ــ  "سر"

دگر  "کون"یکی را به  "سر" عاف ـبازهم بی ادبی مُ  ـحاال اگر این دو را باهم جمع کنیم؛ یعنی 

درست میگردد؛ که عالمت نامطلوب و ناخواسته و باطل است؛ و  [X]زنیم، از آن چلیپا ب

 :این دو عدد مهیا گردانیده استخت بالترتیب عجیب تصادفی را سا

7  +8  =x  = باطل= چلیپا 

سگِ "که از ضرب المثلهای مشهور کابلیان عزیز ما ست،  "سگ زرد بیدر شغال"در مثل  

این مثل را به شکل سمبولیک عنوان کردم، اما . ُمعادل هم قرار گرفته اند "شغال"و  "زرد

 !!!عه و تباهی هفت و هشت ثور به هیچ صورت، باهم متناسب نیستندپهنای فاج چون

ازیم، روزها و روزگاران شوم این دو روز منحوس و پلید میپردو توبیخ البته وقتی به تقبیح 

سر همین دو روز بر ه قص   ولی. ، فراموش ما نگردیده انداند گر که تا به امروز دامن کشیدهدی

 .از در تقویم سال بر ما وارد میگردندکه امروز و فردا ب شوم است،

 ! پس وطندار گلم

 !!!!!!ربِ تاریخیِراِبرِاینِدوِروزِهرگزِازِیادِمِ ِچلیپایِ 

 


