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َمَغُتولَجک َملَه ُتور ــ َغت  
 
 

 ؟؟؟"طنز همسایۀ دهقان  "طنز یا 

بی جهت نیست، که آداب، اصطالحات، مثلها و . هائی دارند زنده باشند کابلیان، که عجب نازنین گپ

ها و ظرافتهای کالم شان زبانزد خاص و عام مردم ما شده است؛ از هر گوشه و کنار وطن  حتی گپگوئی

 .که بیایند و آمده باشند

خویشاوندی دور وقتی قرابت و . درست شده است که چه فّنانانه نگرید،را ب "همسایۀ دهقان"همین ترکیب 

 .را پیش می کشند "همسایۀ دهقان"دوِر دوِر کسی را بخواهند بر سبیل طنز بیان کنند،  و خیلی دور و بل

اندازه تا چه  "طنز"از خوِد  "همسایۀ دهقان طنز"درک کرده می تواند، که  در تی ثانیه 6خوانندۀ رَموزفام

 .باید فاصله داشته باشد، که فرسنگ و فرسخ و حتی سال نوری هم پیشش َنی می زنند

م، پدر بزرگوارم ــ که یادشان ارجمند حبیبیه بودی لیسۀکه در صنف سوم  ،در سنین کودکی و در زمانی

زمانی معلم خود پدرم نیز گرفته بودند و این معلم جلیل القدر، که معلم خانگی برای ما ــ  بادپیوسته عزیز 

بود و  "محمد عظیم"نام مبارک شان . نگسفید، از یک چشم نابینا و از یک پای لَ  بود، مردی بود، ریش

در گذر چاه رهداری عاشقان عارفان، ایفای وظیفه می کرد،   "مسجد رئیس"چون پسانها به حیث مالی 

بود بسیار باتمکین، بلندهمت و سخت  مردی" مال عظیم خان"استادم . مشهور گردید "مالعظیم"به 

در گوشه های مغزم حک شده قصه هائی ازین استاد گرامی  !!!هم داشت زدن دستِ  و ؛ُزاللو  باانضباط

 ؟؟؟برابر شوداست، که باید روزی روی کاغذ بیارم؛ مگر اگر روزش 

                                                 
1
 "درهم و برهم و سخت آشفته" معنایدر ( به واو مجهول":)َغتَمَغتُول"   
 
 .شود، که با یک اشارۀ دور، به کنِه مطلب برسد است، و به کسی گفته" ُرموزفهم" تلفظ عامیانه از" َرموزفام"ــ   

" عارفان چاه رهداری عاشقان و" مسجدهائی وجود داشت، مثالً در همین گذر کوچک ــ در هر کوچه و گذر کابل قدیم، مسجدی و حتی 3

 .  بناء کرده بود" رئیس عبدالعزیز خان"بود، چون آن را مرحوم " مسجد رئیس" سه مسجد موجود بود، که فقط یکی نام داشت، و آن
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 :تکابلیان اسوسیع ، که حکم مثل را گرفته و مورد استفادۀ دارم مدِّ نظر ی رامصراع مشهور

 !!!خر بخر کر بفروش، گوشِ  گوشِ 

اما . رسیده استبه گوشم بار اول از زبان همین استاد عالیمقام که از خداوندگار بلخ است،  ،مصراعاین 

 ؟ "گوش خر"چرا 

 . داشته باشد قویباید قدرت شنوائی  ، از نگاه فزیکخود کالن و درازبرای این که خر با گوشهای 

ست، به برخوردار اسخت قوی شاّمه  ، ازددارنام  Condorکه  ،التینبزرگ در امریکای نوعی کلمرغ 

و چرا چنین . دتوانمی داده هم تشخیص  پنج کیلومتریفاصلۀ از حتی ، که بوی گوشِت گنده را حدی

قی و می دانید، که نابغۀ موسی. است؟؟؟ به خاطری، که سوراخهای بینی همین کلمرغ بسیار کالن است

گوشهای بسیار  Ludwig van Beethoven "لودویگ فان بیتوفن" مان و جهان غرب؛کالسیک ال

یقیناً بزرگی گوش همین استاد نامدار موزیک کالسیک، بر . کالن داشت؛ دوچند گوش انسان عادی

همین استاد بی همتا اما در پیری شنوائی خود را از دست . استعداد موسیقاری او، بی تأنیر نبوده است

وی فقط از روی هلهله . ست عدیم النظیر، خود نتوانست بشنود داد، و سمفونی نهم خود را، که شهکاری

 .و فرایادهای شنوندگان توانست، بر عظمت کار خود پی ببرد

نکرده  را بی هدف جوروالنا، مصراع باال این مثالها را ازین سبب دادم، که خداوندگار بلخ، حضرت م

خوانندۀ گرامی شاید سرتکانی کند، . اشدباید از سامعه ای قوی برخوردار ب "خر"بود و می دانست، که 

 :می ماند؟ پیش کابلیان پناه می برم، که گویند "طنز"که کدام قسمت این گفتار به 

 !!!"درِدته به قراری بخو"

 !!!شاید کدام قسمت با طنز شباهت پیدا کند؛ اگر نصیب و قسمت باشه

 :خاطرم گذشت، کهتا اینجا رسیده بودم، که یکبار ضرب المثل جانانۀ کابلی به 

 «!!!آدمی از گل کده نازکتر و از سنگ کده سختتر است»

وجودم خاسته بود و   "از برگ گل نازکترینۀ"و یا  "گلبرگینه"و  "ُگلینۀ"مثلی، که ناخودآگاه همان رِگ 

بعد از مرور . را باز کردم "آریانا افغانستان آنالین" رزینِ جهت کسب تنوع، سایت . باید دم می گرفتم

طنزهای  م، کهارا کشودم، چون دریافته  "رحیمییاب ححنیف ر"عناوین مطالب روز، مضمون آقای 

 نوازشاو چنین بود، که در چار صفحه طبع آدم را  "ِبحث سرود ملی"د و از قضاء طنز آبدار می نویس

لب خود منصرف گردم، مگر بعد از خواندن این طنز مزه دار دلم بود، که از تعقیب کردن مط. داد می

 :الحول گفته پس گشتم، تا در ادامۀ نوشتۀ غریبانۀ خود بنگارم

 .آن چه تا حال پیش کشیده شد، مقدمه بود و تمهید نکته ای، که اینک می آید

                                                 
 
، چون باید هرکدام را منشدم، نوشتم و در عذاب ماند جهید، مانعاز نوک قلم " از برگ گل نازکترینه"و " گلبرگینه"و " گلینه" ترکیبات   

 :شرح دهم

 "ُگل"منسوب است به ": گلینه" یا" ُگلین"ــ  

 "گلبرگ"منسوب به ": گلبرگینه"ــ  

 "از برگ گل نازکتر" یا" نازکتر از برگ گل"هم منسوب است به " از برگ گل نازکترینه"ــ  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjwwMOlwbfNAhVhB8AKHeObAqoQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FLudwig_van_Beethoven&usg=AFQjCNGnj-_xv9k1PL2CD7uOFkVGUMqD4w&sig2=opsW3Fcs7_kYPuLc3eq_vw&bvm=bv.124817099,d.d24
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تلفون زدم و خود . نازنین ندهسترا بگیرم، که دوستی  "ناظم صاحب باختری"طبق معمول خواستم خبر 

 :عالیجناب بود، که فرمود

 "بلی صایب"

قل و بعد از آن نوبت موضوعی رسید، که نُ . سالم کردم و ادای احترام و مانند همیشه، احوالپرسِی چسپ

 :پرسیدم. ستمجلس همۀ ما افغانها 

 از اوغانستان چی خبر دارین؟

 : گفت

 اس" جک مله تور"

 : گفتم، ببخشین نفامیدم، باز گفت

 "جک مله تور"

 :گفتم

" جک مله تور"گپ تانه . شده و گپه درست نمشنوم م گرانیصایب، که ده ای وختا گوشاببخشین ناظم 

 .ته آستاتر بگوئین، که درست بفاممهمی لغ اگه ممکن باشه. مشندیم، ولی مانایشه نفامیدُ 

 :فرمود

 "تور  جک   مه   له "

 :گفتم

 ود ما و شما؟؟؟ببخشین ای لغت خارجی س، یا لغت خ

 : با حوصله مندی زیاد و بی اندازه ای که دارند، گفتند

 !!!نی لغت خود ما و شما

 :گفتم

 !!!متأسف اسُتم که بازام نفامیدم

خالصه که ناظم صاحب مهربان و صبور بدون مبالغه ده دفعه تکرار فرمودند و من هرده دفعه همان 

 :یک کلمه را می شنیدم

 "جک مله تور"

 :گفتم ناظم صایبباز 

 گپ ازی قرار اس، که گوشایم بسیار سنگین شده و قلت شنوائی روزافزون اس، تا فرجام به کجا بکشد؟

 :ناظم صاحب عزیز، که ذاتاً بسیار آهسته هم گپ می زنند، فرمودند، که

 !!!مادر اوالدا مره میگه که گوشکه سرچپه بان
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ولی نمی دانم، که یکی و یکبار گوشهایم ِجِرنگ  !!!ند است، گندم هم تر استاگر آسیاب کُ فهمیدم، که 

 .همین که این کلمه بر زبان آمد، مشکل حل شد!!! باشد "غتمغتول"کرد، که مبادا آن لغت مانند بال ُعنقا، 

همین که گوشک . بود، که یک هفته بعد زنگ زدند "ناظم صاحب"کشای اصلی، تلفون خود  مگر مشکل

 . شود شنیده می "چاشت توپِ "نام خدا مثِل  "اظم صاحبن"را برداشتم، دیدم که صدای 

 :برایشان گفتم

 ُچطو شد، که حالی صدای تانه ایطو بلند ِمشنُوم؟؟؟

 :گفتند

 !!!صدای تلفونه بلند کدیم

انصاف داشت، و دلش  اگر ر کجا بود و به کجا کشید و، که گپ داوت فرمایدقضخود حاال خوانندۀ عزیز 

 :قبول کند؛ در غیر آن "همسایۀ دهقان طنز"به حال و روزم سوخت، شاید نوشته ام را در ردیِف 

 !!!شما ما و هیچِ  هیچِ 

 

 !!!بانه" طنز"تا طنز آینده، که امید اس َسر و ُسمباتش به 

 
 
 

 (6161جون  62برلین ــ  خلیل معروفی ــ) 
 


