
 

 

  طنز
 از قلم فضل الرحیم رحیم

  

  !برای بن دوم "بند بال بند" روزنامه انگریزیطرح 
  

 یک کندن زدن و، خبر در البالی یک عالم عنوان و را مرور میکردم، بند بال بندروز نامھ ، دیروز

سیاست  ثبات اقتصادی و سیاسی طربخا"کھ نوشتھ بودند  عنوان آشنا توجھ ام را بھ خود جلب کرد

ً خ کاران و سیاست بازان من کھ خود  با خواندن عنوان مذکور "دنتنھ سوری و ناف بری نمایرا مجددا

و خود را جم جور کردم راستی گپ کھ ناف من ھم یک رقم جز کرد  داده بودم در جایم نشستم را لم

غیره  شب شش و، ختنھ سوری، قم بھ رقمبخاطریکھ در یگان عید و برات و نوروز و جشن ھای ر

بھ حساب قد  ھاو سیاست بافک ھاسیاست گویک، مجبور میشم تا در قطار سیاست بازان و سیاست کاران

بلندک ایستاده شوم و بگو مگو را بشنوم آگاھانھ و غیر آگاھانھ بلی گفتھ تائید و تمجیدش کنم و گرنھ کاال 

بھ شدت  کچالو ھمرای ھمو تاپھ قدیمیانیم شیپ بر یر وپاره میکنند وچ را دریشی امیا ، ک ھای نو مھگ

 مو با تما و چرت رفتھ بودم کھ باز چشمم بھ عنوان افتاد در ھمین فکر" جنگساالر یا ملحد"می کوبند 

، نوشتھ کھ این مملکتش تشریح نظر دقت شروع کردم بھ خواندن مطلب در سر مطلب نویسنده بھ

سالح و مھمات  یک کشور مصرفی است و بخصوص در عرصھ از ناحیھ اقتصادی کھ سالھاست

اینھ امروز صبا ، در سایر موارد و ھمچنان غیره خفیفھ و ثقیلھ و، جاریھ، ناریھجنگی و بنگی از قبیل 

بھ آنھا ، و آدم نھ آبادی باغ و درخت نھ جان بھ ما مانده و سال از آمدن ما در این جا میشودبخیر دھ

رشد  این کشور و، سیاست بازان خالصھ قصھ اینکھ بخاطر ایجاد اتحاد و اتفاق بین سیاست کاران

ا این طرح بھ سوی بن کنده ما ب و ریشھ بتھ یو قطع اقتصاد مصرفی کھ بیخ ما را ھمرا یاقتصاد تولید

سیاست بازان و  مھ سیاست کارانباید کھ ھ، ھزار چھارده قبل از فرا رسیدن سال دو :دوم میرویم کھ

بخاطر  را چپی و راستی وسطی و میانھ، زیر خط، سر خط، آنطرف این طرف و فعال سیاست بافان

ً و برای بار دوم ساخت انگلستان ھا و قیچی ھای ی شان صرف با چاقوق و یکپارچگاتفا، انسجام  مجددا

روزنامھ ما در یک نظر سنجی زیر پیراھنی و زیر تنبانی در یافتھ  .نمایند ناف بری و ختنھ سوری

با  قبال   این کشور صاد مصرفی این سرزمین سیاست بازان و سیاست کارانبا توجھ بھ سابقھ اقت است کھ

 دلیل تولید شده در کشور ھای مختلف ناف بری و ختنھ سوری شده اند بنا بر ھمین قیچیھای و ھا چاقو

ھا و قیچی بھ کشورھای تولید کننده چاقو و نزدیک تر چسپیده تر و کھ آنھا ناف ھای شانرا قریب است



 

 

و اصل گپ و بیخ مطلب  تا کشور اصلی کھ با آن ناف شان بریده و ختنھ شان سوری شده میدانند یھا

لیت دھی میکنیم در ھمی عدم انسجام و اتحاد شان در امور محولھ کھ ما آنرا رھبری و مسوو در

کارخانھ خطرناک بی خطر داده شود اما  و رقم فابریکھ برای این ملک اجازه ساخت و ساز ھر. ستجا

ھرچند  .کارخانھ ساختن چاقو ختنھ سوری و قیچی ناف بری بھ ھیچ صورت و در ھیچ حالت داده نشود

د و تا حدی امریکایھا ھم بھ این نقطھ ھا جریان دار ییبا امریکا بگو مگو ھای جدی و داغدر این زمینھ 

ساخت امریکا  ارهء برقی امریکایھا بیشتر عالقمند اجرای عمل جراحی با ماشین ھای اما ملتفت شده اند

تا این پروسھ را بھ  و تالش داریم میسخت عالقمند ھست بھ توجھ بھ حساسیت موضوع ما ھستند ولی

و  ھای ساخت کشور انگلیس انجام دھیم تا باشد کھ نافاقوتوسط قیچیھا و چ آر، دی، ادامھ پروسھ دی

ه خوردره در یک نقطھ قدیمی گ تا باشدشود  انگلیسی رقم بریده در یک شکل و صورت ھمگی ختنھ

و  و تامین و تجھیز قوای امنیتی اقتصاد تولیدی این کشور و بخاطر رشد .باشد خاطر ما جم و جور

وره و ، کیبل، ھجبوکس پن، با قمھ، نظامیان باید کھ پولیسبخاطر جلوگیری از تلفات غیر  سوتھ و اردو دُ

کھ این کار  ردندگمیباشد تجھیز و مسلح  خمان و تیر و کمان کھ تولیدات خالص این کشورفل، با غولک

ازجانبی استفاده از تسلیحات مذکور  از یک جھت باعث رشد اقتصاد ملی و تولیدی این کشور شده و

در این . رددگھوا پیما ھا می توسط وگیری از مرگ و میر دستھ جمعی مثل بمباران ھمھ روزهباعث جل

خمان ف نظر سنجی در مورد استفاده از فلخمان بود از گفتھ ھای یکی از فلمورد خبرنگار ما کھ مصرو

 ود دارد تاخمان در جمع سالحھای قوای مسلح ما امکان آن وجبا ورود فل: ابقھ دار مینوسید کھبازان س

بسازیم و در صورت ضرورت بھ  گلولھ ھای ذروی و اتومی کشور ما دار سنگ ھای یورنیوم ما از

 .ھنوز در آخر متن نرسیده بودم کھ زنگ تلیفون بھ صدا آمد .یمیپرتاپ نما آنرا دور، فاصلھ ھای دور

است در لین بود بعد  ام دیملیفون را برداشتم یکی از ھمین سیاستمداران کھ از دوستان قدیم و نیگوشی ت

ایجاد نظم و انسجام در  طرحی را در مورد سی برایش گفتم روزنامھ انگلیسی بند بال بنداز احوال پر

کھ خالصھ را بھ چاپ رسانیده  ماو ثبات در چپاولگری اقتصاد ملک  تراکم و بیروبار ترافیک سیاسی

فقط انگلیسی  قیچی ھا و چاقو ھای ساخت توسط سیاستمداران شما ختنھ کاری مجدد اش ناف بری و

دوستم بعد از یک مکث مختصر با عجلھ پرسید باز ننوشتن کھ این عمل جراحی در زایشگاه . است

 برایش گفتم تا جائیکھ از وضع عمومی بر می آید .یا در چھارصد بستر عسکری صورت می گیرد و

یرد گفت چرا در چھار صد بستر گصورت  ممکن است در زایشگاه حق شما سیاستمداران عمل در این

پروژه پرُ  و مردانھ اجرای این گفتم حاال انگلیسھا تصمیم دارند بخاطر تساوی حق واقعی زنانھ ؟نی

 .دنمنفعت و سرنوشت ساز را باالی زایشگاه اعتماد نمای

  آزاد خبرنگار رحیم الرحیم فضل
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