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 Political Satire  سياسیزـنـــــــــــــــــط

        
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۴ اپريل ٢٧ ــ برلين     
    

  

   

در شغال ثور ــ سگ زرد بي٨ و ٧  

  زــــــــنـطـــــــ
، که کم ، چنان به زشتی و نُحوست رقم خورده اندعاصر وطنمتم و ھشتم ثور در تاريخ مُ فھروزھای 

 .بگيريمو سخريّه خره يکسره به باد طيره و سُ ھم  را "ھفت و ھشت"است از خاطر آنھا، حتی اعداد 

چنان که گويند ھفت طبقۀ  اند؛ گرچه اعداد ھفت و ھشت در روايات دين اسالم به اشکالی علم گرديده

و از نظر رياضی بيطرف داما اعداد کدام خوبی و زشتی ذاتی ندارند، و ذات ھر. دوزخ و ھشت بھشت

  .است

در مورد ھفت و ھشت ثور که دو روز تاريک تاريخ ما را در خود جا داده اند، بسيار گفته و نگاشته 

که نحوست و پليدی آنھا را ھميشه پيش  ،استو ضروِر در ضرور اند، با آن ھم جای دارد و الزم 

چشم مردم خود و خصوصاً نسلھای تازه دم و آينده ُمَجسَّم نگه داريم و نگذاريم که گرد نسيان بر ايشان 

  .بنشيند و از خاطره ھا فراموش گردند

راه  از ھر به ھر نحو و سازيم؛ علم کرده ام، بيائيد که اين دو روز را مسخره ب"طنز"نوان را و چون عُ 

من اين کار را از نگاه رياضی . طريقی که برای ما مقدور است و در فکر و ذھن ما می ميگنجدو 

  :با آن سر و کار داشته ام که روزگاری ھميکنم،

 را ٧ معکوس ھمند؛ يعنی اگر ٨ و ٧ اعداد  ــست که برخاسته از عربی  ــدر رسم الخط دری

 "سر"گوئی .  ميگردد٧ده شده و به تاالق زده شود، َخَوان ٨و اگر  ميشود ٨،  و به تاالق بزنيمِبَخَوانيم

  .گر استي د"کون"يکی ــ بی ادبی ُمعاف ــ 
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زنيم، ب دگر "کون" يکی را به "سر" عاف ـ بازھم بی ادبی مُ ـحاال اگر اين دو را باھم جمع کنيم؛ يعنی 

اطل است؛ و عجيب تصادفی را  درست ميگردد؛ که عالمت نامطلوب و ناخواسته و ب]X[از آن چليپا 

  :خت اين دو عدد مھيا گردانيده استسا

٨ + ٧ = x =  باطل= چليپا  

 و "سگِ زرد" که از ضرب المثلھای مشھور کابليان عزيز ما ست، "سگ زرد بيدر شغال" در مثل 

اجعه  پھنای فاين مثل را به شکل سمبوليک عنوان کردم، چوناما .  ُمعادل ھم قرار گرفته اند"شغال"

  !!!و تباھی ھفت و ھشت ثور به ھيچ صورت، باھم متناسب نيستند

گر که ازيم، روزھا و روزگاران شوم دياين دو روز منحوس و پليد ميپردو توبيخ البته وقتی به تقبيح 

 که ه سر ھمين دو روز شوم است، قصّ ولی. ، فراموش ما نگرديده است اندتا به امروز دامن کشيده

  .ز در تقويم سال بر ما وارد ميگردندامروز و فردا با

  ! پس وطندار گلم

 !!!ربَ  تاريخی را بر اين دو روز ھرگز از ياد مَ چليپایِ 

 


