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 Political Satire          سياسی  زــنــــــــــــــــــــط

  

  انجنير خليل هللا معروفیدپلوم 

  2011جون  21ــ برلين 

  

  

  با سفيدی نقش بنددسياھی 

  :تذکر

 یرون آورده و با يادداشتب 2008را از آرشيف سپتمبر  "سياسی در جھانچپه گرمک "وقتی مقالۀ طنزيۀ ديروز 
 ۀمقالآن بود که ھمان . نشر کرده بودمنيز  ی ظير داستان طنززی نچيازين مقاله نشر کردم، يادم آمد که کمی بعد 

بررسی کردم و خدا و راستی که از بدر آورده و از نظر خريداری  2008رشيف ماه نومبر آرا از  داستان گونه
  .شکش ميکنمپيو اندک اضافات  تذکرين ا که آن نوشته را نيز بااينست . ن بدم نيامدآ

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  اشتِ دبا يادنوشته شده  و روز بعد  2008نومبر  6اصEً بتاريخ مقاله 

  . و من جھت حفظ امانت ھمان يادداشت پورتال را نيز در صدر مقاله می آورم منتشر گرديده بود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :يادداشت

ۀ امريکMا، ضEMع متحMدرئMيس جمھMور در ا" تغييMر"بMال در ق "نستان آزاد ـMـ آزاد افغانسMتانافغا"پورتال  قفمواز 
، "تغييMر"نشMر نظMرات متعMدد در قبMال ايMن . ال که به ھمين مناسبت نشر ميگردد؛ نمايندگی می نمايدپورت ۀاعEمي

  .احترام ما را به امر آزادی عقيده و بيان می رساند

  AA-AAپورتال                                                        

  

  
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

    2008نومبر  6برلين، 

  

  

  "بندد سياھی با سفيدی نقش"
  

  يادی از بيست قرن پيش
  

  زـنـــــــــــطـ
  

  .رود؛ به خوابی بس عميق و شيرين کش و کوک  به خواب میر باخدا بعد از يک روز جنجالی و پُ پيره مردی 

 جھان و  برد عيسوی بسر می "چھل و يک"بيند که در قرن  خواب میيعنی  ميبيند؛در اثنائی که خواب است، 

ات بسيار و بی شمار را زير سيطرۀ ـُرّ ـھا راه يافته و که انسانھا به اعماق کھکشانمی بيند ک .استکامEً دگرگون 
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به چشم سر می بيند که جھان جھانی دگر است، جھانی بسيار بزرگ، آنقدر بزرگ که زمين . خويش در آورده اند
با انسانھای امروزی  مEً کا "چھل و يک"می بيند که انسان قرن . و ممين و آفتاب و مافتاب ھمه پيشش نی ميزنند

ديگر . ھای امرزوی فرق داردھمه از آدم کله و کاپوسشوی و پوز و چنه و د؛ رنگ پوست و موی و رفرق دار
ز سياه دارند، که مخلوطيست ا رنگِ پوسِت يکھمه . وجود ندارند... سياه و سفيد و زرد و بينی بلند و بينی پُُچق و 

  .... و سفيد و زرد و سرخ

ان مگر نيز به چشم سر مشاھده ميشود اينست که مردم دنيا ھنوز ھم به دو دسته تقسيم گرديده آنچه در آن زم 
قليل اند، ولی چون خيلی آزمند و قلدر و ظالم  به عده بس "زورآوران" ".کمزور"و ديگر  "زورآور"اند، يکی 
از ايشان کثيرتر و انبوھتر ھم ر بيچاره که صدھا با "کمزوران"و بر  چيز را در تسلط خويش درآورده اند، ھمه 

جلو و قيزه و ِمھار صدھا کمزور را گرفته و ايشان را به  "زورآور"می بيند که يک . باشند، حکم می چEنندمي
) سير(تری سيل  یتر طرفش ،مانند گوسپندانه ھم ب "کمزوران"و طرفه اينکه . جائی که دلش بخواھد ميبرد ھر

را ھم بر فرق شان " بی آب آسيابِ "اگر  و ل ميکنند؛بگويد، ھمان را قبو "ظالم چوچه خور"ھرچه آن کرده و 
  .چيزی نميگويندُچلـُل نميکنند و  د، انبچرخ

م و وديگر متشکل از ممالک و کشور ھا نيست، بلکه از برکت پيشرفتھای عجيب و غريب عل دنياباز می بيند که 
بی شمار سماوی را تسخير کند و ھر کرۀ سماوی  که کراتاست صنعت و تکنالوژی، انسان قادر گشته ساينس و 

پيره مرد مگر می بيند که افغانان از جای خود نجنبيده، چراغ آبائی . را پيدا کرده است" کشور"گويا حکم يک 
می بيند، که به قدرت خدا دوباره  .خود را قائم گرفته اند کھمان افغانستاندو دسته خود را روشن نگه داشته و 

 بچه و دختر . ھای شوخ و شنگليسه ھای کابل نشسته؛ با ھمصنفي و در صنف دوازدھم يکی ازگشته  "جوان"

می بيند که . يکجايند و اينطور نيست که مکاتب دختران جدا باشد و مکاتب پسران جدا "کچری قروت"بمانند 
  :ميگويد . سخن ھمی گويد 21ساعت تاريخ است و معلم تاريخ آمده و از تاريخ قرن 

گپ ميزنيم و به رويدادی نظر می اندازيم، که از آن  مردم زمينامروز باز در بارۀ زمين و  !ھای گلم بچه« 
  ». بيست قرن تمام ميگذرد

وجود  ارضبر روی کرۀ  "کشور"مملکت و بگفتۀ ايرانيان يک صد و ھشتاد و ھشت  ،ميگويد که در آن زمان
ترين و تر و ضعيفو ضعيف ، ضعيفو بزرگ و بزرگتر و بزرگترين ترينممالک به خرد و خردتر و خرد. اشتد

در بين اين ھمه ممالک خرد و بزرگ و زورآور و کمزور کرۀ . ترين، تقسيم شده بودندتر و قويقوی و قوي
را  "گشنه پرزور"، که کاکه ھای کابلی برايش ترکيب ری بود بسيار ظالم و سفاک و جبارخاکی، مگر کشو

ياد  "اتازونی"، به نام ممالک ديگر يکرنگ زور می چEند ر ِ سlمذھب که  "ِبی پدر"اين کشور . ساخته بودند
  .ميشد و می گفتند که اين نام را فرانسويان بر آن گذاشته بودند

که ھمه چيز را قاپيده و در يد قدرت " سفيدان". سياه"و " سفيد"در آن زمان متشکل بودند از " اتازونی"مردم 
يک خانۀ بزرگ و قشنگ  برای .  ه ميتوانستند، ظلم روا ميداشتندبيچاره تا ک" سياھان"خود آورده بودند، بر 

مانده بودند،  "قصر سفيد"يعنی  White Houseرا  شنام .بود اخته بودند، که مثل تخم مرغ سفيدخود س" حاکم"
به خاطر  ن؟؟؟ مانده بُدَ " قصر سفيد"ميدانين بچايم که چرا نامشه « و . گفتندمي "کاخ سفيد" آن را ايرانيان و

ميتانه ده اونجه با آل و عيال و چوچ و پوچ خود زندگی کنه و از " حاکم سفيد"فامانن که تنا يک ازيکه  به ھمه بُ 
  » .بال سياھای بيچاره ميسوخت اگه از سايۀ ديوالش ھم تير ميشدن. بچEنه پاچائیھمونجه سر مردم 

  :رده با زبان ادبی تر ادامه ميدھدمعلم تاريخ بعد از طرح موضوعات عمومی، مکثی معنی دار ک

مه يک روز تاريخی ھمی کشور . که از عموميات بگذريم و کمی مشخص تر گپ بزنيم بيائين !بچايم« 
  »!خوب گوش کنين و ھُـش ِ تانه بگيرين .ره انتخاب کده و در باريش گپ ميزنم" اتازونی"

گوئی ھمه چشم شده اند و گوش، با توجِه کامل به بچه ھا که از تشريحات استادانۀ استاد تاريخ لذت می برند، 
  :استاد ميگويد. سخنان استاد گوش ميدھند

انتخابات صورت " اتازونی"دقيقاً بيست قرن پيش ــ بلی بيست قرن پيش ــ از امروز در ھمين کشور ظالم « 
   ».برگزينند را کم خود خواسته ميشود که به پای صندوق ھای رأيدھی رفته و حا "سفيد"و  "سياه"ميگيرد و از 

  : پيش ميرودبعد با ھمان فصاحت ادبی 

 ند؛از ھم فرق گرديده و به دو دسته تقسيم گرديده بود "رنگ"قسمی که گفتم خلق خدا درين کشور به حساب « 

و که بھترين و معمول ترين و شايع ترين  بدين عقيده بودند، " سياھان". "سياه"و دگر دستۀ " سفيد"يکی دستۀ 
چون ھميشه نصف کرۀ زمين ، ه ميگفتندو دليل آورداست، " سياه"، رنگ در جھان رنگتی طبيعی ترين ح

از کرده و ميگفتند که " حسن تعليل"شده تر بعد کمی شاعرانه و ". سياه"يعنی " تاريک"و  ؛تاريک می ماند
"  سياه بودن"و چون از  .يده  استآفر" سياه" رگزيده و رنگ ما را بقبل از قوم يھود، ھمين خاطر خداوند ما را 

خود وفادار ميمانيم و ھمان کانديد  "رنگ"به  بلکه بدان افتخار ھم ميکينم، ازين خاطربدی نديده ايم، نه تنھا خود 
ميروند و رأی خود را بE استثناء به ھمان  ھمه جوقه جوقه و پشت سر ِھم، سياھان  ».را برميگزينيم" سياه"

  .مينويسند "سياھپوست"کانديد 
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خود به ستوه آمد بودند، گفتند  "ھمرنگان" پوستان ھم که از کارورائی  چه ميکنند؟؟؟ سفيد" سفيد پوستان"اما 
رأی داده و  "سياھپوست"شده، ميرويم و به ھمان کانديدای  "سياه"بکلی  "سفيد"قدر  دل ما ازين. ديگر بس است

  .نمائيممی خود انتخاب  "حاکم"او را بحيث 

را  "سياه"نفر  گويا از خاستگاھھای متفاوت، به عين نتيجه ميرسند، که  اين بار بايد يک "سفيدان"و " سياھان"
  . خود انتخاب کنند "حکمران"و به فرمودۀ مرحوم مير غEم محمد غبار، بحيث  "حاکم"به حيث 

" سفيدان"ايم و ميدانيم که ھمين را دقيقاً مطالعه کرده پنج قرن اخير جھان ھردو دسته ميگفتند که ما تاريخ 

آز به دنيای کھن ولی ثروتمند  کيلومتر، چشم ِ مايل و اروپائی از فواصل ھزاران فرسنگ و فرسخ و کروه و 
دوختند و چند صد سال، مردم بيچارۀ آسيا و افريقا را در زنجير استعمار پيچيدند و تا توانستند شيره و شربت 

  ".زھر و زقوم خود کردند"بلکه  ، "نوش جان نکردند"شيد شان را نوش جان کردند؛ ببخجان

بيايند و يک  "سفيدان"اينکه سياھان بدين نتيجه رسيده بودند، جای تعجبی نيست، اما جای حيرت است که چرا 
  را به حکمرانی خود نصب نمايند؟؟؟  "سياه"نفر 

ه ، ولی دلشان بندستوه آمده بوده خود ب*  "رخسار پرديدۀ" که از کارروائی ھای ھمرنگان ِ  "سفيدان"تعدادی از 
گذشته ره " و بعد ھمان مثل کابلی را بياد آوردند که" گذشت آنچه گذشت: حال آن بدبختان قلدر ميسوخت، گفتند 

گفتند؛ بلی  . گفتند از ھمه مظلمه و اجحاف و تعدی و جفائی که بر جھان رفته، چشم  بايد پوشيد  ...".صلوات، 
ھمينکه چشمان خود را . کار گرفته و چشم ھای خود را ببنديم "اغماض"ماند، مگر اينکه از  راه ديگری نمی

گفتند، يا للعجب، اين را بايد به فال نيک گرفته و در . گرديد "سياه"بستند، دنيا و مافيھا در نظر شان تاريک و 
  :ن ادبی و نه با زبان گفتاری، گفتند و با زبا. را برميگزينيم "سياه"اين بار ميرويم و آن . عمل پياده نمائيم

نبود که از دست ھمين سفيدان بر ما و دنيا نيامده  یکدام بدبختي. بسيار رنج کشيده ايم" سفيد ھا"ما از دست « 
را انتخاب ميکنيم، که تشريف " سياه"ميرويم و بار  اين. را بار ديگر نمی آزمائيم" سرمۀ سفيد"باشد، پس اين 

  : گردد، تا تنوعی به ميان آيد، که از قديم و نديم گفته اند " کاخ سفيد"و " قصر سفيد"و " سفيد خانۀ"فرمای ھمان 
  

  !!!سياھی با سفيدی نقش بندد
  

آخر مگر کدام نقاش ساده دلی را ديده باشيد، که روی پردۀ . باھم جور نمی آيد "سفيد"و " سفيد"  آخر: گفتند 
گرديده و مثل  "سفيد"را باھم بياميزيم ھمه چيز  "سفيد"و " سفيد"گر آخر ا. نقاشی کند "سفيد"با رنگ  "سفيد"

را  "غنی کشميری"و بعد ھمان بيت مشھور . گرفتار آئيمھمه گردد و ما  "زمين"ھمرنگ  "دام"اين ميشود، که 
عبد الرحيم احمد  "گنجينۀ نفائس"و  است دری گوی ھندوستان دورۀ مغولی به يادگار مانده ان زبدۀکه از شاعر

  :، به ياد آوردند که حکايت ميکند "تذکرۀ حسينی"از را به نقل  پروانی آن
  

  يرسبزی به خط  سبز مرا کرد اس حسن ِ 

  رفتار شدمـــــــدام ھمرنگ زمين بود، گ
  

  :ی تراشيده فرمود "حسن تعليل" خال سياه گرديده بود،  ِ بتی سبز رخسار" اسير"شاعر که 
  

  ».بود، گرفتار گشتم" زمين"ھمرنگ " دام"چون « 
  

 "ميرزا جEل اسير"رسيد، گفت اگر اين بيت از  "يا تبريزیاصفھانی صائب "اين بيت بگوش ميرزا وقتی 

شيرينی که از جزالت و سخندانی   چيره دست و شاعر شنيده ام کهمگر من و . ميبود، ديوانم را در قبالش ميدادم
  :وجد آمده بود، آمد و گفت اين بيت ب

  ».را در آب می انداختم مقلم خود را شکسته و دفتر ميبود،" اسير" ،سرايندۀ اين بيتاگر تخلص  «
  

  :ی معنی دار کرده و ادامه ميدھد باز مکث معلم صاحب

  

  :دانسته ميگفتند " پشم"مگر افراد بسيار بودند، که غم دنيا را  " سفيدان"در ميان « 
  

  من ن فتاده نگاهِ ـــــبه زمي        من م سفيد و سياهِ ـــرق

  خجلم ز نام غــفور تو       چه من و چـه قدر گناه من 
  

  : يعنی

، در ...گناه، مرتکب اگر سياه باشيم و يا سفيد، اگر گنھکار باشيم و يا بی گناه، اگر مرتکب ثواب گرديم و يا « 
ترا ميشنويم، خجالت " غفور"تی نام وق .ھر صورت سرافگنده ايم که ھيچ کاری از دست ما ساخته نيست

گذار گنھکاران ھرقدر گناه ميکنند، بکنند، چون خداوند ب !!!!!ميکشيم، که ما چه باشيم و گناه ما چه باشد
  »است"  گاره بخشند"بخشاينده و به اصطEح کابلی ما، 
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رگرديم به اصل ب.  ميشددور  و از مطلب  ببخشيد که  حاشيه رفتم :گويد  استاد تاريخ که بدينجا ميرسد، می
  :و بعد می افزايد  ؛مسأله

ــ که " حاکم"اين مردم اتازونی آنقدر از دنيا و کشور خود بی خبر و ناآگاه بودند، که فکر ميکردند، با تغيير « 
دو  اينھا در نيافته بودند، که. ند ــ کارھا نيز تغيير می پذيرندمی ناميد  Presidentو " رئيس جمھور"وی را 

آخر بايد آدم بسيار . از ھم فرق ميشدند و ديگر فرقی بين شان وجود نداشت" نام"ب مشھور اتازونی، فقط به حز
، سياست ھم تغيير "دموکرات"به  حزب "  جمھوری خواه"ساده دل باشد که بگويد، با تغيير حکومت از حزب 

 نظام کليی که بر اين کشور حکمفرماست،و اين کشور " اقتصادی ــ سياسی"ايشان خبر نداشتند که سيستم . ميکند

بيچاره ھا نميدانستند، که . را تعيين ميکرد و حکم می نمود، که چه بايد بشود و چه نبايد بشود" بايد ھا و نبايدھا"
آن سياستمداری که در رأس کار آمد، مثل آنست که . ر سيستم ھيچ اثری وارد نميکندبمھره ھا، دانه ھا و تغيير 

  »....راه ديگری نميتوانست متصور باشد. حتماً نمک ميگردددر کان نمک بيفتد، که 

  :کرده و ادامه ميدھد  نفسی تازه معلم صاحب 

 ، کار جھان مسير دگریآن کشور زورآور طرفه اينکه مردم جھان ھم فکر ميکردند، که با تغيير مھرۀ رأس« 

، از تشابه لفظی نام آن ناميدند می "ايرانی"حتی مردمی در يکی از کشور ھا که خود را . را خواھد پيمود
نام داشت، استفاده " اوباما"که   President Electو  به اصطEح انگليسی " حاکم منتخب"و " برنده کانديد"

  :، گفتند ميکردسر شر شر دھان شان از کنج کرده و در حالی که آب 

  

  "!!!ماستو طرفدار ديگر ھمراه  ،"حاکم منتخب"ست، يعنی آن "او با ما"

  

ً " مسلمان"و به گفتۀ خودشان  "نو حاکم"برود و آن " کھنه حاکم"ردند که وقتی اينھا فکر ميک  گوشۀ  بيايد، حتما
  ».خواھد گشتگل و گلزار ،  "ه و ماتمروض"ی آن سرزمين کرده و دنيا" رژيم کربEئی" چشمی به

  

در قلب افغانستان ـ  است؛  بيند، که در کابل عزيز ــيرسد، از خواب بيدار گرديده و ميکه پيره مرد بدينجا م ھمين
که دامن مردم مظلوم آن ديار را گرفته و خواب  غوغايش و ھمه آlم و نابسامانيھايش،با ھمه شورماشور و 

  )تمت بالخير .   (است بر ايشان حرام  گردانيده راحت را 
  

  :توضيح 

 "سفيد پوستان"وستان، نثار اصطEحيست که اپاچی ھا و سرخپ "رخسار پريده"به استناد فلم ھای کاوبائی، * 
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 .ميگردد


