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 "موزيکال طنزِ " ۀسخنی چند در بار
 

ريش تراشيدن قبل از آنکه به  ست عادت کرده ام ھر روز صبح بعد از استحمام واز مدتھا
به سراغ کمپيوتر بروم و پورتال  ،نا آرام بريزانم ۀباين معدرا  چائی ۀبروم و پيال خانهآشپز

 مبارک تبه نامن دو مرآاين پورتال که در  .را باز کنم "آزاد افغانستان ــ افغانستان آزاد"

چنين پنداشته  را عميقانه باز ميکند و ذکر ميشود در قلب و مغز افغانھا جای خود "افغانستان"
حا7نکه اکثر  .مصاحبه ھستند در مکالمه و ميشود که ھموطنان از افغانستان عزيز با ما
تال را ربيست و ھفت دسمبر پو امروز تاريخ .نويسندگان آن در خارج از وطن تشريف دارند
اندازم مضامين اجتماعی و ادبی زياد به نشر  باز ميکنم و به ستون مندرجات جديد نظر می
از خودم نشر شده  که ائیاولتر پرت و پ@ھ. رسيده که عناوين ھرکدام را از نظر ميگذرانم

يا زياد  کم و يا کلماتی از طرف جناب معروفی دقت ميکنم که چه حروف و باشد ميخوانم و
معروفی  اکنون با اين عمل جناب .خودم ميباشد ۀکه البته با اجاز ،يا تغيير داده شده باشد شده و

اگر  و ع مداخله کندايا مصر ھربيت و نيز عادت کرده است که در او. صاحب عادت کرده ام
جايش تغيير دھد و صفت را قبل  صفت را از يا اضافه نتوانست اق@ اسم و را حذف و چيزی

  بيت  مع دواچه مصرچنان. اصط@ح خودش موی را از خمير جدا کند از اسم بياورد و به

  امـــــــــکی درويش از درويشان ايي

  خوشنام کای سلطانِ به محمود گفت 
  

  .دادندی اينجانب چنين تغيير "شب يلدا" ۀرا در منظوم
 

  "خوشنام به سلطان گفت کای محمودِ "
  

خودم فرمودند که ھرگاه اول  ۀبه اجاز خودم نديدم اما ايشان ۀسروددر  یيا تعقيد من سکتگی و 
ر اذعان ميکنم که ايشان د سليستر و روانتر ميشود و من مصراع "محمود"بيايد و بعد  "سلطان"

  .تر ھستنداين موارد از من عالمتر و مجرب

 نعمت جان و ،ھاشم جان رائق خواندم و به سراغ استاد اسير، ال آنچه از خودم بودبھر ح

ئی ستون نظرم به اين در اخير در قسمت با7. بودند ديگران رفتم ھمه عالی و روح انگيز
  :عنوان افتاد
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  »"باختری ناظم E نير خليلجديپلوم ان"ــ طنز موزيکال « 

ه اين مضمون وقت بيشتر ب وچون اين عنوان  .باختری که انجنير نميباشدمحترم در فکر شدم 
مضامين طويل که چنين ميکنم  من معمو7ً . گذاشتم برای بعد از صرف چای صبح ،کار داشت

غريب را مخمل نمود "المثل  وقتی به ياد طنز موزيکال و ضرب .ميخوانم را بعد از چای
 .افتادم دانستم که اين نوشته از خود معروفی است "نمی زيبد سيب بدست چو7ق" يا و "نميدھد

نغمات  و ھای جاودانی به سرود طنز که آخرش  المثل و آور شوم که اين ضربدانستم ياد 7زم
 ،اصيل پشتو به آواز خوانندگان مشھور مخصوصاً فرزانه ناز که دختر کابل نازنين است دلکش

خدا خير دھد فاروق جان برادر کوچک معروفی . کندزنگ از دل تنگ من ه،کشانيده شد
 را از رنج و نپوشيد و سبب نشر اين طنز موزيکال گرديد و ما را صاحب را که لباس مخملی

ثير ارزنده أموسيقی به روحيات انسان ت. ل کردوص به يک عالم ذوق و سرور آ7م ما جدا و
اما  ،به جای خود باشند شده اندء ناب ادا عالی و موسيقی ک@سيک و استادانه که با اشعار .دارد

پشتو  ۀھای سچيا خواندن ھمقطارانش و بدخشی و بازگلک لُـ ھای ُف ھای محلی مثل خواندنموسيقي
شکي@ ناز و فرزانه ناز که امروز در طنز  ،نار بيگمليا گ بيلتون و نغمه، ،به آواز قمرگل

عالم را ب ما ،دلفريب بيرون می آيد دندان زيبا و که با آواز گيرا از دھن و ،موزيکال شنيده شد
 ؟؟؟استفراق کنيمغم  غم بنوشيم و ،چقدر غم بخوريم. ديگر ميبرد

چند خواندن ديگر فرزانه ناز را نيز با يک عالم احساس  "طنز موزيکال"ھای از برکت سرود
خدا خير دھد  .ھای ديگر تفاوت زياد حس مينمايمحظ بردم و در امروزم با روز شنيدم و

 با احترام .ين طنز موزيکالشا معروفی صاحب را با

 

 


