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 Scientific Satire ــــــــــــنـز علمیطــــــــــ

  
  انجنير خليل اهللا معروفیدپلوم 

   ٢٠١١ جنوری ٢٣برلين ــ  
  
  
  
  

  ِه اسامه و ابامه تشاُبوجوِه
  

  هندسیز ـطــــــــــــن
  

  :پيش از گذر به اصل مطلب چيزی را نظير فکاهی پيش ميکشم
همين که روز پخته شد، چرسی بيچاره بی وار شده و از . گويند که کدام آدم چرسی بعد از سالها روزه گرفته بود

در .  ميشدو ميزد، که چرس خود را بل کند، مگر ترس از خدا مانع اين کارــُغـُچندين بار دلش ج. کرده پشيمان گشت
 الِبــُرا با يک دود پرقکه روزه چرسی . رسيددرو وقت افطار روز با هزاران هردم شهيدی گذشت هر صورت 

  : روزه را به ياد می آورد، رو بطرف آسمان کرده گفتو رنجبارچرس افطار کرده بود و ساعات متوالی  
  

  »!!!! تو قبولش نکنیالهی مه خو گرفتمش، مگم« 
  

  : !!! نگردد خوانندگان ارجمند واقعمورد پسندم و اميدوارم که  تقديم ميکن"طنز" را نظير چيزیضمن سطور آتی 
  

خوانده بوديم که . ز تشابِه مثلثات خوانده بوديم شمرده ميشود، ااتکه رکنی رکين از علم باشکوِه رياضي" هندسه"در 
 اگر دو مثلث زوايای و خوانده بوديم که. ه است زوايای آنها نهفتِ "ساوی بودنُم"يگانه وجه تشابه دو مثلث در 

" الف "موضوع مساحت اين دو مثلث مطرح نبود، چون مثلِث. خوانده ميشوند" متشابه"ه باشند، باهم داشتمساوی 
در حالی که بين صدها و . را داشته باشد و عکس آن" ب "ميتوانست مثًال دوچند و يا چندين چند مساحت مثلِث

چه .  فرق کلی داشت"دائره"و " مربع"شد مثلثات مشابه يا متشابِه هم را پيدا کرد، وضع در مورد هزاران مثلث، مي
متشابه، سطوح آنها نيز باهم برابر " مربع"و " دائره"اند، و اگر در بين دو " متشابه" همه باهم ،مربعات و دوائر

يعنی دو يا چند مربع که مساحت مساوی . يدندميگرائ" تساوی"گذر کرده و به " تشابه"ميبود، اينها ديگر از سرحد 
و . در مورد دوائر هم چنين امری کامًال و صد در صد صادق می افتيد. ميداشتند، باهم مساوی و عين چيز ميبودند

اگر از سطوح به ُحجوم و اجسام ميرفتيم، دو مکعب و دو کــُره، هميشه متشابه هم بودند، که اگر حجم آنها نيز باهم 
  . ميخوانديم"متساوی"د، آنها را مکعبات و کرات  می بوساویُم

چون درينجا .  است"ابامه "و" اسامه"با اين مقدمۀ هندسی ميرويم به اصل موضوع و آن پيدا کردن وجوه تشابه بين 
من لسان . حرکت کنيم" زبان واحد" سر و کار داريم، بايد برای پيدا کردن وجوه تشابه اين دو، از "کلمات"با 
 کينائی ميباشد و "ابامه" عربی و اصل "اسامه"چون اصل . گريزی را بحيث زبان مدار اعتبار انتخاب ميکنمان

بلی؛ کار را يکسره ساده ساخته و اين دو کلمه .  بياوريم"مخرج مشترک"نميشود آنها را زير عين چتر و مخرج يعنی 
  : اوًال هر دو کلمه را به انگريزی مينويسمبدين منظور.  باهم مقايسه ميکنيم"انگليسی"را از نگاه زبان 

  

 Osama= اسامه  
  Obama= ابامه   
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درحالی که در هردو کلمۀ پنج حرفی، . ازهم فرق دارند" حرف"به نکوئی ديده ميشود، که اين دو کلمه فقط در يک 
ير؛ اين دو کلمه فقط در  بلی برادر جان ش".b"  بجای آن داريم و در دومی"s"ند، در اولی  عين حروف ابه چارچار 

. يک حرف ازهم فرق ميشوند، ولی چنان که بزودی آشکاره خواهد گرديد، اين فرق را به سادگی از بين خواهيم برد
و چنان که از ابتدای دروس . Bigرا نمايندۀ کلمۀ " b" قلمداد ميکنم و Smallرا نمايندۀ لغت انگريزی  " s"من 

هم با اين حال .  را"کته"يا " کالن"معنای  Bigرا ميدهد و " کوچک"يا " خرد"نای  معSmallانگليسی به ياد داريم، 
 ديده ميشود و "بزرگی"و " خردی"فقط در  دو جنس متشابه ميبينيم که وجه تشابه برهم نميخورد، چون وجِه تمايزِ 

  . نمی کاهد"تشابه" از "مساحتاختالف "م، همان طوری که در درس هندسۀ باال ديدي
  اسامه،"s"حرف برای نديشند ــ خواهند گفت که چرا  می ا"طالب"خصوصًا کسانی که در سطح  گيران ــ خرده

Small را برگزيده ام، در حالی که "b" ابامه را نمايندۀ Big ابامه" البته کسانی که از ده ام؟؟؟به حساب آور" 
 ــ به يقين که گردد" پايگاه نظامی اتازونی" که آرزو دارند افغانستان "لوده های سياسی" آن مانندطرفداری ميکنند ــ 

 و "ُمساوات"من اما طرفدار .  جلوه داده ام"اسامه" را کالنتر از "ابامه" خواهند زد، که الاقل "دولک"در دل خود 
  : ميباشم و جهت تسکين خاطر دو طرف ميگويم"برابری"

 داشت که بايد بخاطر را نمايندۀ طرف مقابل برگزيده ام، اما اين را نيز "b"و  را نمايندۀ يکی "s"درست است که 
 که ی گل، برادرامی بنين.  است"بن الدن"نام کوچک " اسامه" ميباشد، در حالی که "بارک "اسم کالن" ابامه"

 "نگیـُچ"ن بدوهم را  کم کرده، طرف ديگر "پخته بر" از يک طرف يک نيست و اگرهم قدر بی انصاف ن اينويسنده 
  . است نمانده"ندیچـُ"و 

  
  : نهفته است، ميپردازيم به کاويدن هردوبسيار نيزچون ميدانيم که در عالم تشابهات، تمايزاتی 

   

  :وجوه تشابه
  :؛ مثًال ديده ميشودنفر هر دو اين عالوه از تشابه اسمی که از طريق هندسی پيش کشيده شد، تشابهات ديگری هم بين 

  !به عکسها خيره گرديد :ره ــ از نگاه چه
  

                 
  

  "، يعنی جنگ با خداصلح با کافر   "                          "جنگ يعنی صلح      "                              
  

کالن و گر ترور در مقياس يهردو طرفدار ترور اند، يکی طرفدار ترور در پيمانۀ کوچک و د:ــ تشابه در عمل
  :و اگر نرمتر سخن گونيم. جهانی

و  "جنگ" گوئی .اند؛ يکی طرفدار جنگ با کفار و ديگری طرفدار جنگ با مسلمانانهر دو طرف طرفدار جنگ 
  .در سرلوحۀ دکان هردو نوشته شده است "کشتار"

  .  طرف مقابل نيستی"ماندن واال"هيچ کدام شان ظاهرًا  اند و "شقب"ــ هردو طرف 
  ".تهلوان کوفکا"ند و  ا"تسمه"و  "قد بلند" ــ هر دو  

  

  : تمايزوجوِه
   "کاله و سرپوش"ر اوالدها پول خريد  چون ماد،"سر لچ" است و ابامه "چلتار بسر" و "لنگی پوش"ــ اسامه 

  . زنده ماند است"بی کفنی" از مسکينگوئی که اين . را برايش نميدهد   
  . است"بی ريش" ابامه د، امادار ــ اسامه ريش

  زندگی،"سفيد" مانند تخم مرغچرده در بنگله ای ب اهيما چون آن سا ".هچـسفيد"است و اسامه  "ردهـُـچ ياهس"ــ ابامه 
 "سفيدی"چارۀ   پت است،ی زير زمينو آن دگری که در تاريکخانه ها. ميکند، از سياهی چهره اش کاسته ميشود   
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  .استرا در همين کار يافته رخسار خود    
  "اسامه" را دريافت کرد، در حالی که "نوبل صلحجائزۀ "افغانستان  جنگی خود در "جانفشانيهای" بخاطر "ابامه"ــ 

  ، ازميدادندصالحيت اجرائی  "کميتۀ اعطای اين جوائز" که اگر به  خدا داند؛.   تاکنون بدين فيض دست نيافته است
   در١٩٩٤ در سال اين کار راکرد، چنان که   تفويض نمی"اسامه و ابامه"کجا معلوم که همين جايزه را مشترکًا به    

  !!!!!ه بود کرد"عرفات ياسراسحاق رابين و "    حد
  بهست و وقت و ناوقت  ا" و زارزنده"که  دانيم  که يکی را به يقين می ــ بزرگترين فرق اين دو مگر درين است، 

  داند، که نمی اس و احد من الندر حالی که مرده و زندۀ دومی معلوم نيست. زند میسر هم  "رامــبگ"موی ناگوانتا   
  در  ،"توره بوره"  کوهستان و در همان بمباردمانهایکه سالها پيش زنده است و يا اين  اصًال"ملعونبيچارۀ " اين   
   ؟؟؟؟!!!!زرائيل جان داده استــع پایزير    
  
  

  :تذکـــــر
  :ا نگرفتم که گفته اندش روو من هم جل اصطالحات فراوان عاميانۀ کابلی  نوشت قلم اين طنزيه را آميخته با

  
  "آمده ره ردی نيس"

  )آمده را ردی نيست(
  


