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 Literary Satire  طنز ادبی  

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ سپتمبر ٢١برلين، 
  
  
  

  آنکه ز خاک پای او، ُجسته سپهر عـّز و شان
  

  !!!اندر وصف کسی، که در وصف نگنجد
  
. ست"ايران امروزی"يا " فارس" کشور شاعر ُمعاصر و مداح ناصرالدين شاه قاجار، پادشاه" سطامیفروغی ُب"

 وابستگی به کشورهای استعماری اروپا بود و برای مملکت ِچنانکه ميدانيم، دورۀ قاجاريۀ فارس، دوران منحط
 امور داخلی افغانستان عزيز ما ازين سبب سخت ناگوار، که همين شاهان به تحريک انگريز و ديگران در

  .مداخلت ها کرده و نمی گذاشتند، که اوضاع وطن ما نضج و قوام يابد
قابل يادآوريست که حضرت سيد جمال الدين افغان در زمان همين شاه، مدتی در ايران توطن گزيد، تا اينکه شاه 

چه . و به هتک  حرمتش بپرداختقاجار بر اثر سخنان استبداد ستيز و استعمارشکن سيد افغان، از سيد بد ُبرد 
باکی دارد اگر داستان اين هتک حرمت را درينجا مختصر بياورم؟ ناصرالدين شاه فرمان داد که سيد را تخته به 

ميرزا . "پشت بر پشت يابو ببستند ،  رويش را گل بماليدند و به رسم تشهير و تحقير در بازار ها بگشتاندند
 سيد بود، ازين هتک حرمت چندان عقده گرفت، که قصد جان بی مقدار شاه که از مريدان خاص" رضاء کرمانی

در " شاه عبدالعظيم"، حينی که از مزار  هـ ق١٣١٣همان بود که ناصرالدين شاه را بروزی از سال . قاجار کرد
 تهران مصروف زيارت کردن بود، به ضرب گلولۀ تفنگچه از پای درآورد و هنگام فير کردن،  بر وی  نهيب

  :برآورده گفت 
  

  »!!!!!! روا داشته ایمن که در حق سيِد،    بی احترامی و هتک حرمتیبگير به جرم«                   
  

بسطامی به اقتفاء از بزرگان غزلسرا، . چنانکه گفته شد، فروغی بسطامی ُمعاصر همين شاه بود و مداح وی
  :ا نيز بوده است؛ از قبيل سرود و بسا اشعارش ورد زبان خوانندگان م غزل نغز می

  
   که پيدا کنم ترا؟،ی بوده ای نهفتهـَـ که تمنا کنم ترا؟      ک،ـی رفته ای ز دلـــکـَ

  ــزار ديده تماشا کنم تراــ برون آمدی که من       با صد هـــه زار جلوــبا صد ه
  

  :و يا غزلی که گويد 
  

  ود را زان مِه بيدادگر خواهم گرفتــــــــداد خ  ـــر دامن آه سحر خواهم گرفت    ـــــيک شب آخ
  لش سر بسر خواهم گرفتـــــــش مو به مو خواهم کشيد      آرزويم را ز لعـــــــــانتقامم را ز زلف          

  يا سر و پای مرا در خاک و خون خواهد کشيد      يا بر و دوش ورا در سيــم و زر خواهم گرفت
  

ريح و تفرج، ديوان غزليات فروغی بسطامی را کشوده و در آن سير ميکردم، به غزلی امروز که بر سبيل تف
  :برخوردم که در چند بيت آخر آن ناصرالدين شاه قاجار را چنين مدح گويد 

  
   ز کهکشانربسته کم، لک ــز پی خدمتش فــــ دين شِه عجم        کِ وارث تاج و تخت جم، ناصر

  سته سپهر عــز و شانر       وانکه ز خاک پای او، ُجــّمهـر زيب و فآنکه ز نور روی او، يافته 
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عظمتش در حديست که فلک بخاطر خدمتش، کمر . ناصرالدين شاه وارث برحق تخت و تاج جم است « :يعنی 
نور روی او فــّر و شکوِه خورشيد است و سپهر از برکت خاک . خود را با کمبر بندی از کاهکشان بسته است

  ».او، عزت و آبرو يافته استپای 
فاريابی ه، خواندم بی ُمحابا به ياد ظهيروقتی اين چند بيت را که مبالغه را به اغراق رسانده و از آن هم فراتر رفت

  :افتيدم که در وصف قزل ارسالن، پادشاه سلجوقی خراسان، ضمن قصيدۀ مدحيه ای چنين سرود 
  

 دـزل ارسالن دهـ  تا بوســـه بر رکاِب ق     ای ـک نهد انديشه زير پـــلــــُنه کرسِی ف
 دـ وهم تا ز جنابش نشان ده ـمرغـ  سيــ    ـــات  بَپرَّد هـــزار سال  ـــــباالی کائنـــــ

  دـران دهـحبقاال در کِف چو تو صــب   اقَذَرد تا زمام ُملک     ــُـصد قـرن بر جهان گ
  

  :که گويد و نيز به ياد همان بيت معروف افتيدم 
  

      که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم را آب بحر کافی نيست   تکتاب مدح 
  

 است، که حتی آب اوقيانوسها هم کفايت نميکند که با آن نوک قطور و ضخيمکتاب مدح تو آنقدر «  :يعنی 
  ».را صفحه شماری نمايم" نسافلک "انگشت خود را تر کرده و آن کتاب عظيم 

  
،  موشگاف طبعنازکه اشعار را از نظر ميگذارنم، حيفها و افسوسها همی خورم، که اين مداحان وقتی اين هم

 کشف اسرار خلقت و پيداکردن قوانين طبيعت و در راهی مصرف مسيرچرا قوۀ تخيل و فانتزی خود را در 
دل را مگر .  ميگردانيد را ميزدود و زمينۀ آسايش و پيشرفت خلق عالم را فراهم، که رنج بيکران بنی آدمنکردند

بودند که " معـذور"بدين تسلی ميدهم، که آن بزرگان شعر و ادب ما زمينۀ چنين تفکر را نداشتند و بنا بر آن گويا 
  ؛ مگر چرا؟" بی خبر معذور است: "گفته اند 

 تکنالوژی مگر چرا امروزيان و مردمی از ديار ما که با علوم جديد و پيشرفت های محيرالعقول و معجزه آسای
" بی خبر از دنيا"مدرن آشنائی پيدا کرده  و از فيض همه عمًال بهره ها می برند، هنوز رد پای همان پيشينيان 

 حتی کارهائی را ميکنند که احفاد چند قرن پيش اين مرز و بوم، خوابش را نيز ٢١را ميگيرند و در قرن 
  " :شف شف نميگم، شفتالو ميگم.  "نميديدند

، تجليل ها کردند "بنی بشر"و به اصطالح از يک " آدم خاکی"چرا بعض هموطنان ما در چند روز پيش از يک 
  و مرتبتش  را، فلکسا تا آسمانها باال بردند و بلکه باالتر از آن نيز؟؟؟

بزهکار برويد و سايتهای انترنتی جيره خوار را ورق بزنيد و يا بيانيه های اشخاص تردامن و سخنان منسوبان 
برويد و سخنان اين عاليجنابان را . حکومت و دولت مستعمراتی و دست نشاندۀ افغانستان را از نظر بگذرانيد

برويد و در وصف قوماندان مسعود آنرا بخوانيد و بشنويد، که !!! بخوانيد و بشنويد، تا قـُوت از سر تا بپرد
  !!!!اجار فراموشتان گردندق" ناصرالدين شاِه"سلجوقی و " قزل ارسالن"داستان های 

بيائيد « را بخوانيد و در يابيد که با چه چشم سفيدی ، بيانيۀ خود را " فلک زده"برويد و وبسايت آن پوهاند 
  .عنوان ميکند  »کارهای فرهنگی و اکادميک او جستجو کنيم بزرگ را در سکوی واالی مسعود

  
   :همه چيز بودگويا " بزک چينی"و آن " بت برنجی"در نزد مسعودپرستان، آن 

  بود و شايد باالتر از آن نيز " باالی کائنات و فروتر ز کردگار"ــ  
  بود" قوماندن ارشد جهاد" ــ 
  نيز" کابل گيرک ثانی"بود و شايد " فاتح کابل" ــ 
   بود"ُمحَّرر و آزاد کنندۀ افغانستان "ــ 

  بود" مؤسس افغانستان نوين"ــ  
  بزرگترين جنايتکار،  المان مانندی که کاسه ليسان حزب نازیه بود ــ عينًا ب" ها ورانسپهساالر بی مثال د"  ــ

  بزرگترين سپهساالر همه" يعنی )GröFaZ) Größter Feldherr Aller Zeiten را ، آدلف هيتلر    تاريخ، 
   خطاب ميکردند"ادوار تاريخ    
   بود"فاتح جنگ سرد"ــ  
  بود" سيد الشهداء"ــ  
  نميگنجيد" کلمه"ی بود که در کس  ــ

  بود" عليه السالم"و " رحمت اهللا عليه"ــ  
  .ــ  و چه و چه و چه بود

جنبۀ فرهنگی و اکادميک   ــ ی پاکبقدرت خدا ــ بلی به قدرت خدا می آيد و پوهاندی اينها همه بود، ولی حاال 
، نهادی را ساخته " شهيِد سعيِد وحيد"ن بستگان آ از ،نيزپيش از او و کسانی . را کشف ميکند" مسعود بزرگ"

 ابنای .تدريس و تحقيق ميگردد" مسعود شناسی"که در آن علم و فلسفه و حکمت ، "بنياد مسعود"بودند، بنام 
بيايند و . زمان از کران تا کران جهان پهناور بيايند و ازين سرچشمۀ فياض و ازين علم بی پايان بهره ها ببرند

مسعود " و فلسفی را بياموزند و بعد بروند و در اکادمی ها و پوهنتون های خود، رشتۀ اين رشتۀ بزرگ علمی
را تا سی هر طالب العلمی بگردانند و آنتدري" سؤال حتمی" و بگنجانند و آن را مضمون جبریرا " شناسی

"... و " خدا شناسی"و " جهان شناسی"و " جامعه شناسی" تدريس بکنند؛ عينًا مثلی که ی باالسطوح باال
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و اين موضوع بزرگ و رشتۀ مهم علمی و حکمی و فلسفی را چنان جبری بگردانند، . را تدريس ميکنند" شناسی
اعالن گرديده، " ناکام مطلق" در آن نمرۀ کاميابی نگرفت، "دانشجوئی"محصلی و به اصطالح ايرانيان که اگر 

  !!!ادميک، يکسره مطرود گردداز درس و تحصيل بکلی محروم و از جامعۀ فرهنگی وعلمی و اک
    

وقتی آدم چنين سخنان را ميخواند و ميشنود، بر روان فروغی بسطامی و ظهير فاريابی و مداحان پيشتر و 
 چنان اغراق آميز سرودند، برای آن بود ، تا آالت خوان و  دعای رحمت ميفرستد، که اگرهفت پشت ايشان

" حق"و در دوره ای سرودند، که " عهد تاريکی"اين ابيات را در ايشان . ديگدان از زر سرخ و سيم خام کنند
  اما اينان و در اين قرن بيست و يکم؟؟؟!!! ه بودگردانيدرا زاهق و باطل ن" ناحق"نيامده  و 

 يا بخندد و يا ت برايش دست ميدهد؛ ، دو حال و ميخواندشنود را می ان تهوع آور و سخنهاگپين وقتی آدم چن
نمايندۀ خود  ساخته ام، تا آن اشکها را روی صفحۀ کمپيوتر  و قلم را برگزيده  را دوممن حالت اينکه بگريد و 

  !!!بريزد
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :تذکر 
فروغی بسطامی، که به اهتمام " ديوان غزليات "٢٧٧ و ٩٢ ، ٩ ، ٨با استفاده از صفحات فروغی  اشعار 

  )١٣٧٠چاپ سوم، سال ( به زيور طبع آراسته شده "  نوبهار"در چاپخانۀ " منصور مشفق"
ی آشنا برای مردم افغانستان است، بر که از شعرای بنام دوران اخير ايران و از چهره ها" رهی معيری"مرحوم 

از چند " فروغی بسطامی"و " رهی معيری"از روی اين مقدمه دريافته ميشود، که . اين ديوان مقدمه ای نوشته
  :رهی مينگارد .  به يک جد ميرسندپشت

ناصرالدين "، پدر "محمد شاه قاجار("ير الممالک وزير خزانۀ محمد شاه ـلی خان معـفروغی برادرزادۀ دوستع« 
  »....و با پدر نگارنده پسر عم بوده است )جاريۀ ايران ــ شرح از معروفی سلسلۀ قا، سومين شاِه"شاه قاجار

  :چنين نگارد " ـير الممالکمع"مرحوم داکتر محمد ُمعـِين در جلد پنجم فرهنگ معروف خود در شرح 
پسر حسين علی خان معــير )  هـ ق١٢٩٠ هـ ق ــ فوت ١٢٣٦والدت ( خان بسطامی نظام الدوله دوست علی« 

  »     ....لی شاه بودـو داماد فتحع
 

 


