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 Social اجتماعی

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
  ٢٠١٧  آگست٢٢برلين ــ     

  
ِست کار ِفغان از د " االشهِ زيرسْتِد"ِ  

  ِطــــــــــنز کاری

  :ه و شميده ايم، که و شنيداز قديم گفته اند

  !!!"اول طعام، باز کالم"

  و يا

  !!!"چای خوردگی، جنگ کدگی"

 ّاندام، ضرب المثل اند؛ اولی، که از زبان أدب بر زبان عوام نشسته است و دومی ھردوی اين عبارات خوش

 شدن، مردم ِ زبانِورداز ران ازبک ما شنيده شده و بعد ز سمت شمال وطن، که از زبان برادست، ا مثلی

ّ و چنين است سرنوشت اکثر مثلھا و حتی غير مثلھا، که از خاص .است يافته "شمول افغانستان"ِصبغت 

 و ا مستور ساختهّبرخاسته و عام شده اند؛ يعنی از نقطه ای جھيده و بعد ھمه جای يک منطقه و يک کشور ر

  . آورده است"زير پوشش"به اصطالح نو 

  !!ا و بلکه عجبا و رجبا؟؟بالشه بنشينی و کار کنی؛ عجاما چه طور است، که دست زير ا

با .  است"رجب" را گرفتم، بھتر است نام برادر و يا يار جانی و ديرينش را نيز بگيرم، که "عجب"اگر نام 

ًمگر اوال . ذکر اين جملۀ إعجابيه، به لطيفه ای برخوردم، که از شست ھفتاد سال پيش در ذھنم نشسته است

  :" رجبعجب و"دربارۀ 

ّدر مطبوعات پنجاه شست سال پيش و پيشتر از آن در ملک خود دو مجلۀ متين و موقر و قابل خواندن، از 

در آن وقت تعداد نويسندگان و اھل قلم ما . "مجلۀ آريانا" و ديگر "مجلۀ کابل"شھرت برخوردار بودند، يکی 

پردازان آن   صدر طنزنويسان و فکاھهدر. گشت شمار محدود می ِبسيار معدود بود، که به چند تن انگشت

ِ قرار داشت، که نکات گزنده و اصالحی را از طريق ديالوگھای کوتاه طنزی "برشنا"زمان استاد عبدالغفور 
 "رجب خان" و "عجب خان"قھرمانان دوگانۀ داستانھای طنزی را استاد برشنا زير دو نام . نمود پيشکش می
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مھارت استاد حتی . َّا از خالل نامھای مروج آن زمان وطن انتخاب کرده بوداستاد اين دو نام ر. کرد تقديم می

ّشود، که ھم ذاتا گوشنواز است و محض با شنيدن اين دو نام خاص، تبسم بر  در انتخاب اين دو نام ديده می ً

لحجر ا شگفد؛ و ھم برابر است با تسجيعی، که از قرآن در ذھن مسلمانان نشسته و نقش فی لب خواننده می

  .گشته است

صحبت و خليق ھم بود و وقتی لب به  پدر بزرگوارم در پھلوی اين، که انسان فاضل و أديب بود، خوش

ِآن بزرگوار، که يادشان مدام در دل و دماغ و مغز زبان دلم . شدند کشود، اھل مجلس ھمه گوش می سخن می ِ ِ ُ
ِه را به زبان خود و با نثر کند و کپر خودم کردند، و من آن قص گرامی ست، بر سبيل طنز و فکاھه قصه می َ َ َ

  :کنم بيان می

ِشد و اتفاقا ھمه وقته در پشت سر مالامام و در مسجد  َدول، که نمازش ھيچ وقت قضاء نمی شخصی ساده ً

شود، نام پدر و پدرکالن و  خواند، روزی متوجه شد، که در آياتی، که از زبان مالصاحب شنيده می نماز می

 و ھم "شکور" و ھم "کريم" است و ھم "عظيم"ما و برادرانش ھمه درج شده است؛ يعنی ھم کاکا و ما

حيفش آمد و بلکه سر غيظ شد، که .  و ھذالقياس"ارّست" و "ارّغف" و "ارّجب" و ھم "صبور" و ھم "غفور"

ته و با او پيش مالصاحب رف. چرا نام او در قرآن ثبت نشده است؟؟؟ در صدد برآمد، که چارۀ کار را کند

مالی زرنگ، که حماقت آن ساده پتول را . درد دل کرد و خواھش کرد، که نام او را نيز در قرآن نوشته کند

  :ديد، در جواب گفت

  ." و تحف گزاف داده اند، تا نامشان را در قرآن نمشته کنم پيسهھمۀ آنھا برايم"

فرستاد، گفت  و جعل و تقلب، لعنت می خورد و در حالی، که بر ھمه خويشان به خاطر رندی  مردکه دک

رفت به خانه و از پولھائی، که به ھزاران زحمت و خواری برای روز مبادا . کنم من ھم ھمين کار را می

روز بعد تحفه را . کوری و کبوتی کرده بود، مقداری را برداشته و تحفۀ شايانی برای مالی مسجد تھيه کرد

ھمين، که مالصاحب تحفه را باز کرد، دلش باغ باغ . صاحب گذاشتدر دستمال گل سيب پيچانده، پيش مال

  "بابه مير": زد، نامش را پرسيد، گفت شد و در حالی، که در دل دولک می

َّمالصاحب، که نثر مسجع قرآن را ملتفت شده در نوک زبان داشت، قلم مشقی خاص و فيشنی خود را گرفته 

  :و اين جملۀ عربی را در حاشيۀ قرآن نوشت

ً کلبا کبيراًبابه ميرا" ً"  
  يعنی

  )بابه مير، سگی ست کالن(

  :ّو به اصطالح عوام کابلی و با کمی تسجيع 

  )بابه مير سگی ست، بی پير(

بابه مير، که شنيد و ديد، که مالصاحب اين آيه را در قرآن نوشت، بسيار خوش شد و در حالی، که از فرط 

ريخت، دستان مبارک مالصاحب را ماچ کرده به   شادی میگنجيد و از ديده ھا اشک خوشی در پوست نمی

  .ديده ماليد و رخصت شد
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 آزرده نشود، که چرا تنھا نام "رجب خان" دل !"عجبا"اين قصه را ازين خاطر آوردم، تا به محض شنيدن 

  . را بر زبان راندم"عجب"برادرش 

  :"لُُج بِالخ کدنُس"ِمگر بيائيم سر 

  :کنم  لغت و عبارت شروع میباز قصه را با شرح

َايرتی"در عنوان زيربغلی و به حساب عوام کابلی   به کار رفته است و بيائيد، که "ِطنز کاری" ِ، ترکيب"َ

گپ از " و "خيزه از گپ گپ می"بينم، که  می. "شکاف کنيم"ِّاول ھمو را بشگافيم و به اصطالح عوام کابلی 

َايرتی"ِ پس اول به اول برويم و ".خيزه گپ می   : را شرح دھيم"َ

کند و   کابلی بسا کلمات را تغيير شکل داده تلفظ میّ و باالخص زبان عوامّزبان گفتار و بالخاصه زبان عوام

  ً:زند، که بھتر و آسان تر قابل افاده و استفاده باشد؛ مثال آن را طوری قالب می

  : گويد  ساخته است، وقتی می"ينِيکِس" عربی را ِ"تسکين"ــ 

  ".کين شدِ باران سي، کهشکر"

  يا

  ."هيکين شدِسکمی درد سرم حالی "

ْمل"ــ از   جور کرده و اين طرز افاده را چنان وسيع گرفته، که حتی در "مالقه"، که اسم آلۀ عربی ست، "َهقَعِ

  .پرسد ِزبان ادبی ھم نافذ گشته است؛ در حدی ست، که کس امروز نرخ اصل و نسبش را نمی

َّمحرف"ِ درآورده و آن را در تمام زبان چنان نافذ ساخته است، که حالت "مالق"ِدر ھيئت  را "قَّلَعُم"ــ  َ   يا"ُ

ً در مدلول کامال متفاوتی منزوی گشته "اصل"خارد و آن   خود را می"اصل"ِ اينک سر "تحريف شده"

  .است

 ١"صندلی ايرتی"ان، که  تغيير شکل داده است؛ چن"ايرتی" را در ھيئت "عاريتی"به عين شکل کلمۀ عربی 

درين مورد نيز ضمن مقاله ای .  استعمال شود"سندلی اصلی" يا "سندلی بيخکی"گويند و آن در مقابل 

  !!!مستقل مفصل نگاشته ام ــ رجوع گردد به آرشيفھا

  . شود  استعمال می"ّموقت" در زبان عوام اصيل کابل در مفھوم "ايرتی"در ھر صورت 

  : به دو معنی استعمال شده است" کاریطنز" در ترکيب "کاری"

 و يا "زخم کاری" است؛ قسمی، که "ُکشنده" و "کوشا" و "کارگر"ــ يکی معنای نزديک، که مراد از آن 

آيد و به  ُ گوئيم و مراد از زخم کارگر و کشنده است، که مصدوم از آن ھرگز به حال نمی"تير کاری"

َاصطالح بری نمی   . کند َ

ور اين لغت است؛ و در واقع از ترکيبات جديد بايدش شمرد، که بر اثر ترجمۀ تحت اللفظی ــ ديگر معنای د

چنان، که .  است"کار" منسوب به "کاری"مراد ازين . ايرانيان از زبانھای فرنگی وارد زبان ما شده است

ی آن است و  المانی و معادلھای ديگر اروپائArbeitsgruppe گويند، که ترجمۀ مستقيم از "گروپ کاری"

                                                 
 شگافته و روشن ساخته ام؛ به آرشيفھا "آزادگان"بگويم، که اين نکته را مدتھا پيش ضمن مضمونی در پورتال " سندلی"ًاصال بايد  ــ  1

 .ودمراجعه ش
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 و "ھيئت کار"در دری خود ما در سابق . گيرد ست، که کار عملی را به دوش می مراد از آن گروپی

 جای آن را "کاری"ست، که اينک با تأسف ترجمۀ ايرانی  گفتند، که ترجمۀ بھتر و رساتر ا  می"گروپ کار"

  .گرفته است

 نھفته است، و کس نگويد، که صنايع لفظی "ريهتو" صنعت و ھنر "کاری"ِبينيم، که در ساختمان ترکيب  می

ّدر زبان نثر و گفتار و بالخاصه زبان عوام نيز، اين صنايع وافر .  به شعر و کالم منظوم استّتنھا مختص
  !!! بدان ننگرد"ھاشميانی"ِکس با ديدۀ ناقص و کوتھنگر که شود، به شرطی،  ديده می

 و "کار" مربوط به "طنز" نطر دارم و آن اين است، که ِّ مدگويم، مفھوم دور را  می"طنز کاری"پس وقتی 

  . نگريسته شود"کار"ِاز نگاه 

  .عزيزانی چند برسانمحضور اگر عنوان را در لباس طنز آراسته ام، بدين منظور است، تا نکاتی را به 

زنند و  گپ می از دور يگان "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" از دوستان عزيز و نزديک پورتال یبعض

نظر شخص خودم درين زمينۀ خاص ولی اين است، که اين عزيزان . کنند نکاتی را ايرادگويا گوشزد می

 را با قلم آشنا "زير االشه" ِبھتر است درعوض دست و آستين را بر بزنند و دست به کار شوند، دستان

چه بھتر، که عزيزان نازنين ين زا. م دادتوان انجا  االشه فکر نکنند، که کاری را میِ زيرِبا دستان. سازند

درعوض بنويسند و الاقل ھمين نکته ھا را به پورتال خود بنويسند و در پيشبرد اين صفحۀ دسته جمعی 

ّخالق سھمی فعال بگيرند توانند ھزاران درد نھفته  اين ارجمندان خود صاحب قلم رسا و گويا ھستند، که می. ّ

  . ندازندِو نکات نگفته را، به ميدان ا

تمنا دارم ازين دوست و قلم گزنده اش، آزرده . ين درد دلی بود، که به عرض دوستان عزيز رسانيده شدا

  !!!نشده باشند

  :خوانندۀ گرامی خواھد گفتمگر 

  !!!، فللی فسمه آن قدر پر کش و فش و اصل مطلبمقد

  يا

ِجرت و فرتش حالل،   !!! دگيش گوشت خوکِ

  :گويم و من می

  ٢!!! که چون توبۀ حافظ بشکستای بسا وعده،

  . و با آن ھم، مقدمۀ دور و دراز را طعام و چای گويا، تقديم کرده امارچند وعده ای نسپرده ام

       

  

  

                                                 
  : ــ اصل شعر حافظ شيراز مگر چنين است 2

  !!!ای بسا توبه، که چون توبۀ حافظ بشکست


