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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد محوی: نويسنده

 ٢٠١٣ سپتمبر ١٨
  

 الفبای جنگ 
  

ای که پيش از اين از بالگفا به فيس بوک فرستاده بودم، با تغييرات ] نوشته/عکس[با درود به ھمگی، پنج قطعه 

البته اين قطعات به بخشی از طرحی تعلق دارد که با الگوی . ختصری در اينجا در يک قطعه جمع آوری شده استم

عالوه بر اين عکس ھا بايد سياه و . اوليۀ الفبای جنگ اثر برتولت برشت شروع شد ولی خيلی زود متوقف گرديد

 رنگ عکس وجود ندارد و يا اين که من به چنين سفيد می شدند ولی در ھيچ يک از سايت ھای نام برده امکان تغيير

  . امکانی دسترسی و آگاھی ندارم

  

  

  من، اريک دين پرنس  

  سھام دار و کارمند يک شرکت خصوصی در عرصۀ عمليات نظامی  

  رزند خلف امپرياليسم جھانیف 

   ،قسم ياد می کنم

  گوی سفارشات مشتريانم باشمدر اسرع وقت پاسخ

  قسم ياد می کنم
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  ی که مرا می فرستند موجودی زنده نماندآن جائ

  قسم ياد می کنم

  »بالک واتر«به نام 

  

  

  من شيخ محمد بن زياد آل نھيان ھستم

  به من ھفت تير کشی ياد داد . اس. اس. يو. اريک بن پرنس آل

  و چون که ابن آل ميليارد دالر بودم

  و چون که انرژی فسيلی ارث پدری ام بود

  :درجۀ ژنرالی گرفتم، حاال به من می گويند 

  ژنرال شيخ محمد آل نھيان 

   ھاھا

  حاال برای خودم يه گله بالک الواتر در امارات راه اندازی کرده ام

  مردمان شورشگر در ھر کجای خاورميانه

  تا روی شاخ و پيشانی و دم افريقا با من طرف خواھند بود

  صد در صد نوکر امپرياليست و شيخ امارات عربی، انشاء
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  به کمپنی ما خوش آمديد

  ما در جنگ برادر ھستيم

  اين جا برای آدم کشی تمرين می کنيم

  تمام بردگان جھان نام ما را می دانند

  کمپنی خصوصی برای خدمات نظامی

  آدم کشی، آدم ربائی، سرکوب مردم

  . و دغل کاریانواع و اقسام کالھبرداری

  بالک واتر، خشوقتم

  

  ھر گونه مقاومتی در مقابل من بيھوده است

  من فرزند خلف امپرياليسم جھانی ھستم

  من آب سياه استنام 

  فھميدی؟

  ليسانس تمام تروريست ھای جھان را من امضاء می کنم

  فھميدی؟

  با تو ھستم، تو! ھی

  کی زبان قدرت را ياد می گيری؟

  اگر از من می پرسی، اينقدر خنگم 

  که حتی دانشگاه فکسنی فرانسه نيز مرا اخراج کرد
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  من يک بی کار االف بودم

  که قبالً کيف پير زنھا را می دزدم

  کارت بانکی کارم را کساد کرد

  »بالک واتر«بعد تبديل شدم به تيرانداز ماھر در 

   دالر در سال از ژنرال شيخ حقوق می گيرم٣٠٠٠٠٠

  پنج برابر يک پزشک

   برابر يک آموزگاربيست

  ھر کسی را که سفارش بدھند

  با اين تفنگی که در دست دارم

  . به مالقاتش می روم

  . راضی اند تمام مشتريان از کارم 

 


