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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political Satire  طنـــز سياسی 

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جون ١١برلين، 
  
  

  
  

 !!!بارک، بارک بارک، الهی مبارک 
  

  طنـــز جدی
  

" سيد حسين موسوی"را با مبارز و دانشمند کبير افغان، جناب " د ــ آزاد افغانستانافغانستان آزا"مصاحبۀ پورتال 
شنيدم و متعاقبًا مقالۀ مبارز ملی و دانشمند نستوه، جناب داکتر صاحب مير عبدالرحيم عزيز، همدرانجا از نظرم 

را داده اند و هم " المانظ"هردو را سخت پسنديدم، چون هردو حق مطلب را به نکوئی اداء کرده، هم  حق . گذشت
  .را" ظالم پسندان" حق

اولين نکته ای که . رهسپار مصر گشت و در قاهره رحل اقامت افگند" عروس نيل"چندی پيش بارک اوباما بديدار 
  :رد، آنست که در عنوان ريختم؛ يعنیودر قيد يک عبارت موزون آدر مخيله ام، را " مبارک"و " بارک"وصال 

  
  !!!بارک،  مبارک بارک بارک، الهی

 
 و تا حافظۀ من و معمرتران از از مدتها و سالهای سال الهام گرفتم، که  را از همان نغمۀ معروف وطنماين ترکيب

و  ازين آهنگ آهنگين  است و هموطنی نيست، که شب عروسيش، بودهزفاف، زيب و زينت شب من بياد ميدهد
  :و آن چنين است. و تهی باشدمبارک، عاری 

  

  !!!ارک باداب الهی م ،  بادابادا
  

 ، چه ارتباطی  ميگيرد، شرحی ميخواهد، که باشد برای "عروس نيل"حسنی مبارک  و "با اينکه اين مصراع  
  :من اما در عوض ميروم و موضوع را از نگاه ديگر زير ذره بين ميگيرم !!!!فرصتی ديگر

ای بيان ميکنم، و آن "دلهمعا" رياضی آورده و ضمن در پيوند" مبارک"را با " بارک"ميروم بسراغ علوم مدرن و 
  :بدين ترتيب

  

  بامبارک= مبارک + بارک 
  
" مبارک"و " بارک"يست، که از "کچری قروت" ، Baambaarak، يعنی بشکل  ) سکون ميمه ب"(بامبارک"

 .درست کرده ام
  

، که حشره ايست افتادم" بمبيرک" به ياد ، فورًااز دل خود کشيدم * "بندۀ خداآن " را به گفتۀ "بامبارک" بوقتی ترکي
رفت، قصه هائی از آوانی بيادم آمد، که کودک بودم و با " بمبيرک" و وقتی سخن از !!!!!!!!مشهور و سخت قشنگ

به بازی های مختلف کودکانه ميپرداختيم و اين حدودًا " خواجه صفا"و در دامان کوه " باغ قاضی"کودکان محله در 
. در يکی از نوشته های طنزيۀ بنده، مختصرًا از بازيهای کودکان کابل سخن رفته بود.  امروز بودشست سال پيش از
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و . آنچه اينک ميگويم، بازی ديگريست که در موسم بهار و تابستان و حتی خزان، ما را سخت بخود مشغول ميساخت
و " مردم"سخن ميگويم، مرادم " مردم"ز بود؟؟؟ البته وقتی ا" مردم آزاری"ميدانيد، که اين بازی در حقيقت نوعی 

" طنز"چه کنيم، که . استمن از قبيل حشرات و آزارشان، مد نظر " زنده جانهای کوچک"نيست،  بلکه " انسان"
زير سايۀ .  ميتوان از معانی َمجازی و استعاری و تشبيهی و غيره، به وفرت استفاده کرد" طنز"است و در حيطۀ 

بکار بردم، " مردم آزاری"و من اين استحاله را در مورد ترکيب . هم  کار گرفت" لۀ کلماتاستحا"ميتوان از " طنز"
  ". بمبيرک"صًا حشرۀ مظلومی بنام بوده اند و خصو" حشرات"نه ، بلکه " مردم"چون درينجا مورد آزار 

  يکرديم؟؟؟چه م" سحر پرواز"و می دانيد، که ما ظالم بچه ها در حق اين حشرۀ مظلوم و بغايت زيبا و 
در آن زمان سه نوع بمبيرک مورد . سخن گويم" بمبيرک"، ميخواهم از چند نوع "بمبيرک"پيش از شرح  بازی با 

  :آزار ما قرار داشت
  . بود و جثه ای نسبتًا کوچک داشت و بوفرت پيدا ميشد" سرخرنگ"ــ بمبيرک عادی که 

  .ميناميديم" وزير بمبيرک"آنرا با پيکری بمراتب بزرگتر، که " زرد"  به رنگ یــ بمبيرک
، کمی تيره تر از "آبی روشن"بود، ولی با رنگ " وزير بمبيرک"يا "   وزيربمبيرِک"ــ بمبيرک سومی عينًا به جثۀ 

  .ديمميخوان"  بميرکشاهِِ"اين بمبيرک را ". فيروزه ئی"
دو جوره بال باالئی و . ا بايستديست، که ميتواند در هو ناميدم، چون از جملۀ حشرات"سحر پرواز"را " بمبيرک"

ساعتها در هوا و " بمبيرک"به حرکت می آيند، زمينۀ آنرا مهيا ميگردانند، که هم پائينی بمبيرک که در جهت مخالف 
شناختيم، به آزار پرندگان و  را نمی" ترحم"ما بچه های شوخ، که در آوان کودکی چيزی بنام . در يک نقطه بايستد

چه ميکرديم، که بازيچۀ ديگری نداشتيم، غير از آنچه . ميپرداختيم" حشرات"خصوصًا خزندگان و چرندگان و 
بود که به آسانی صيد ميشد بيچاره " بمبيرک"حشره هم، " اجل گرفته ترين"طبيعت در دسترس ما گذاشته بود؟؟؟ و 

  .و در اسارت ما قرار ميگرفت
هم بسيار آسان " بی زبان"ت بسيار زياد پيدا ميشد و گرفتن بميرک هر سه نوع بمبيرک در بين گلها و سبزه و سغال

وقتی ميديديم که بمبيرکی باالی گلی يا شاخچه ای نشسته است، خپ خپ ميرفتيم و از دنبش گرفته و گرفتارش . بود
ه ينًا ببمبيرک ديگر اسير و گروگان ما بود و هر چه از دست ما پوره بود، در حقش دريغ نميکرديم؛ ع. ميکرديم

 ِ "  يبَرـُابوغ"و " شيندند"و " بگرام"و " گوانتانامو"چوچه خور،  اسيران خود را در  مانندی که امريکای ظالم
  . محروم ساخته استافگنده و از تمام حقوق انسانی،

د م و بعيبست در دنبش تار درازی را می. ما بود و بازيچۀ ما" يرغمل"و " گروگان"و " اسير"بيچاره " بمبيرک"
بعضًا در نوک تار . رهايش ميکرديم و آن بيچاره هنوز فاصله ای کوتاه را نمی پيمود، که دوباره گرفتارش ميکرديم

ين ترتيب ساعتها بمبيرک بيزبان را رنج ميداديم و بد. ک، بلند پرواز کرده نتواندچوبکی را گره ميزديم، تا آن حيوان
 کسی از بزرگان هم گوش ما را تو ".جان شيرين خوش است"ارد و گنجيد، که آن بيچاره هم جان د در کلۀ ما نمی

دی هشت قرن ـ روز قيامت، مردم آزاری مکنيد، که حضرت سع)آفتاب(افتونميداد، که به لحاظ خدا و به لحاظ ) تاب(
  :و فرموداز شيراز بانگ برآورد از امروز پيش 

  

  به زنـ آتش اندر کعان ،می بخور، مصحف بسوز
  نـــــمردم آزاری مک و   باش  بتخانه ن ـــــــساک

  
فسادکاريها بازيهای ظالمانه و واقعيت امر اين بود، که چنين کارها را دور از چشم بزرگان ميکرديم، تا کس جلو اين 

اين بود، . بچه های شوخ و شيطان را بگيردبدين ترتيب در واقع کسی نبود، که جلو کارهای بيرحمانۀ ما . را نگيرد
کودکی بود و مقتضای کودکی،  . مخلوق خدا، وقت خود را خوش ميگذرانديممه و همه روزه از طريق آزار ما ه که

  !!!!!   ه بودکه  امکانات معقول بازی اطفال،  ميسر نشد،  آن هم در کشوری
  :ميرسيم" مبارک"و " بارک"  قصۀ بمبيرک را لحظه ای فراموش کرده و به خدمت 

  
 بود، سخنرانی مشهور خود "حسنی مبارک"پار قاهره گشته و مهمان نوکر زرخريد خود،  رهس"بارک اوباما"وقتی 

، خواست "موسوی" داد و به گفتۀ جناب "مسلمانی"را در پوهنتون امريکائی قاهره ايراد کرده ، مسلمانان را درس 
و " مال ثم کشيش"يعنی " يشمالی بچۀ کش"ــ يا " کشيش بچۀ مال"اينکه اين . بسازد" مسلمان"مسلمانان را دوباره 

 و يک نکته مگر نبايد. ــ ضمن بيانيۀ خود چه گفت، باشد سر جايش و من بر آن تبصره ای نميکنم" مالی عيسوی"
  : از نطق و خطابه اش هرگز خطا خورده باشد و  آن اينکهنشايد

 برقصيد، ورنه زير نام " یزوناات"به دهل بايد به دهل غرب و خصوصًا ! و ای ممالک اسالمی" مسلمانان"ای « 
، خرد Preventive" پريونتيف"و " هدنپاليسی جلوگير"به رفته و مطابق " ممد فساد"و " کشور شر"و " تروريست"

  »!!!!و خمير خواهيد گشت
  

را به " بامبارک"ختم، بفکر اندر شدم که کاش ميشد، را ري" بامبارک"ترکيب " مبارک" و "بارک"وقتی از 
  له کرد و ميدانيد، که اگر چنين کاری را کرده ميتوانستم، بعد چه ميکردم؟؟؟ استحا" بمبيرک"
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  ميکرديم؛ " بمبيرک"اگر چنين کاری ممکن ميشد؛ عين کاری را در حقش ميکردم، که شست سال پيش در حق 
  " يک نان چند فطير است"ــ  تا می فهميد، که 

  نتانامو می آمدــ  تا از دل زندانيان مظلوم و بيحق زندان مخوف گوا
  "کوه هر قدر بلند باشد، سر خود راه دارد"ــ تا ميدانست، که 

  :ــ  و تا در مييافت که 
  

      زبردست هر دست، دست آفريدخداوندی که باال و پست آفريد    
  
  
  
  

  :نوت 
  .خدمتش ميرسمه ضمن مقاله ای ب زود، ودیِ  مراد از کسيست، که بز"آن بندۀ خدا"* 


