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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
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 Satire طــــــــــــــــــــــــــــنــز

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶ نومبر ١۵   ــبرلين     
  

  

 

  "منز"ــ نخواستی " طنز"خواستی 
ِ نوشته ھای کم و کسيرخوانندگان عزيزی، که

ً را تعقيب کرده اند، حتما به ياد خواھند آورد، که در مرا ١

 طنزی قاالتاين، که م.  نيز رفته است"طنز"طيف تمام اين سخنان پراگنده و پريشان، تعدادی زير عنوان 

 گوارانويس، ِبزرگوارآن  و به تکيه کالم ٢"هللا اعلم"ًمن واقعا لياقت اين نام را دارند، به گفتۀ عوام کابلی 

   !!!"وهللا اعلم بالصواب": آرد ُکه در آخر نوشته ھای خود مدام می

کاود، ولی   خوب ھم میًکثيراکاود و  اندازد، می جالب است، که آن محترم خود مسأله ای را به ميدان می

  :در آخر می نويسد

  !!!"وهللا اعلم بالصواب"

  !)!! و خداوند از ھمه بھتر می داند:يعنی(

 معنای به است و "ِعالم"صفت تفضيلی ) "امجد و اجملافضل و اکرم و اکبر و اعظم و "بر وزن ( "اعلم"

  ." استلمترينخدا عا"يا  " عالمتر استخدا"؛ يعنی " اعلمُهللا"مکمل   جملۀ پس. "عالمترين"يا  و "عالمتر"

  :عروف کابلی را دسته می دھد، کهِ تبر مثلھای م مگر!!!"وهللا اعلم بالصواب"  جملۀ ِبر زبان راندن

  !!!سر تاس، از پاکی خالص

  يا 

  !!!"اال و بال در گردن مال"

  :پلواوووو خانه ُپرآخــــــــر 
                                                 

  "شکسته"؛ يعنی "کسير"است؛ پس " شکستاندن"يا " شکستن"است، که در معنای " کسر"کلمۀ عربی و صفت مشبھه از مصدر " کسير" ــ 1
  "؛ چنان که گويندرا می گيرند" گمان نکنم"يا " باورم نمی آيد"تلفظ می کنند و از آن معنای " َمهللا و عال"را عوام کابلی " ُهللا اعلم" ــ 2

  ) برآيدناجوریگمان نکنم، که ازين (»وری برايههللا عالم، که ازی ناج«
  )!!!باورم نمی آيد، که ازين بيماری برخيزد(: يعنی
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 و در باره دگير  بحث میزيری را ه انکتداند، که خدا خود داند، پس جناب چرا  اگر خدا از ھمه بھتر می

.  و از گردن خود خالصدت کنّ اتمام حجدخواھ  می؟ يا اين، که مثل ماليانيدفرما اش حکم صادر می

  چنين سخنی شباھت تمام به ھمان بازی کودکان دارد؛ و کدام بازی کودکان؟؟؟

ک نداشت، خود َرَ چون اسباب بازی د،وش داشتيم، با بچه ھا بازی کنيمُوقتی خرد بوديم و کودک و خ

  :ًی از بازيھا مثال اين بوديک. بازی يا بازيھای رنگارنگ را برای خود خلق می کرديم

٤، از ھمه بچه ھای کوچه، شوختر و شقب٣"فيضو" بچۀ "سليمان"
ًو حتما می خواھيد از کارھای . تر بود 

  : برايتان قصه کنم"سليمان"

ش ــ نزديکِ  و سرو و سمن با دار و درخت و سبزه و سغالت و گل و سنبل؛ بود"باغ قاضی"بازيگاه ما 

کوت کوت و نجا سنگ آ گويم، مراد اينست، که در  می"نزديک کوه" وقتی ."خواجه صفا"کوه مبارک 

ُاصال در سرزمين کوھسار ما سنگ کمی و گمی ندارد و ھرگز کسی به قلت . شود خروار خروار پيدا می ً

  :و آن طور نيست، که آن بيت شاعر صادق افتد. شود سنگ دچار نمی

  د و طفل به راھـیَوَديوانه به راھـی ر

  لک شما سنگ نداردُ، که اين مافسوس

ديوانۀ کدام  سنگ ندارد، تا طفالن بر فرق ش ملکخورد، که اين بيت افسوس میمردم آزار ظالم و گويندۀ 

 يا .ض عين و مطابق آرزوی قلبی شاعرگوئی آزار دادن ديوانه کاری ست، الزمی و فر. مظلوم بکوبند

 "ديوانه"مردم و به شکل سمبوليک زاردادن  از آمی خواھد تنفر خود رارحمدل است و اين، که شاعر 

  !!!ابراز دارد

موسيچه و گنجشک و پشک و و  سنگ می زدند، اداشت؛ سگ را بدر ملک ما آزار دادن رواج عام 

سنگام مفت "ُ از ھمين خاطر در آن ملک ضرب المثل .نيزی را دگر ۀر پرنده و خزنده و چرندموش و ھ

ھيھات و ھزاران ھيھات،  و . شده بودّعامزبانزد ) ک ھم مفت گنجشسنگ ھم مفت و("و گنجشکام مفت

  نيز سنگ نثار می کردند و مظلوم  ۀ مسکينبر سر ديوانۀ بيچارکه 

  : مردم کابل در وصف بچه ھای شوخ می گفتند

  !!!"ايقدر شوخ اس، که مادرزاتی مالئکه ره از آسمان پايان ميکنه"

  .اگر گپھای ناگفتنی را ناگفته بمانيم

                                                 
می گفتندش و " فيضو" تحبيب يا تصغير و مردم از روی" فيض الدين"نام داشت، يا " فيض محمد"ِنام کوچگی کسی بود، که " فيضو" ــ 3

و " باغ نواب"ِو در ھمسايگی " باغ قاضی"واقع بود؛ بالفاصله پيش روی " مالغالم"دکانش در منتھااليه کوچۀ ". فيضوی کور"ًبعضا حتی 
 دکان فيضو، در مدخل يک کوچه باالترک و موازی به. ُوی در دکان پر و پيمانش ھرآنچه يافت می شد، عرضه می کرد". باغ ميرزانعيم"

را " کله گو"نام اصلی )". کله گاو(دکان کله گو"دکانی ديگر ولی به مراتب محقرتر قرار داشت، که مشھور بود به نام " چاه رھداری"کوچۀ 
.  ياد می کردند"حسن بچۀ کله گو"به نام و مردم گذر او را " حسنمحمد "پسری داشت به نام " کله گو. "کس نمی دانست و يا من نشنيده بودم

که مشرف بر دکانش بود، مردی قوی ھيکل و زورمندی " کله گو"در خانۀ ". مھتاب"و " آفتاب"کله گو دو دختر ھم داشت، به نام ھای 
ر داکت"مگر پيش از اين، که " ايشان. "را نثارش کرده بودند" ايشان گو"، که مردم گپساز کوچه لقب "محمد ايشان"زندگانی می کرد، به نام 

  !!!ِ سفاک آدمخورِ"نجيب گو" انسانی بود بی آزار، به خالف اما" ايشان. "شود، اين لقب فاخر را کمائی کرده بود" گو"، "نجيب
درآمده و " شقب"است، که در زبان عوام کابلی به صورت " شور و فساد و فتنه"کلمۀ عربی و در معنای ) به فتح دو حرف اول"(شغب " 4

 .ًمعموال به کودکانی اطالق گردد، که شور و غوغا و واويال برپا نمايند" شقب. "فته استوضع  وصفی به خود گر
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ر مگر در آن گذ. و قماش بودندز ھمين قبيل کابل، ھمه ا ِ"عاشقان و عارفان"ِ گذر ِ"چکه چور"بچه ھای 

  را تشويقسالردُ و بچه ھای خشوخ چشمسرشوخ بودند و که بعض کالنھا نيز تنھا بچه ھا شوخ نبودند، 

ُ مثال شف لنگی م.کردند، تا کسی را آزار بدھند می  سوزن و کتیسقو را  ال را کش کنند و مشکًِ

، که شالوده اش بر آزار ازين قبيل کارھا. ھندو و جوالی و برفپاک را آرام نمانندخ نمايند و السوجوالدوز 

جالب اين، که آزار دادن به . صورت می گرفتھمه نقاط کابل  در  نھاده شده بود،ّو اذيت خلق و مخلوق

 ه بود و آزاردھنده از چنين کارھا لذت میيری و فرھنگ کوچه تبديل شدت و ساعتحيث يک مصروفيت 

شايد ھمين مشق و تمرين در کوچه بود، که بعدھا ثمرۀ خود را . کرد ُبرد و به اصطالح ايرانی، کيف می

  .جفاھای بزرگ و ناکردنی، نشان می داددر 

  :داندمی  بھترگويد و گاو خر را از ايشان می  "مردم آزار"ِسعدی شيرازی از مردم 

ُران باربردارگاوان و خ ِ       

ِبه ز آدميان مـــردم   آزار ِ

  :و يا فرمايد

  می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن

  !!!ــانه باش و مردم آزاری مکـــنــــساکـــن بتخ

 بنويسم و از شقبيھايش، "فيضو کاکا"خواستم از سليمان بچۀ   میوئيد؟ِده در کجا بود و درختھا در کجا ر

  .ِرچه از شاخی به شاخی پريد و سخنان اضافی آفريد مثل ققلمولی 

گفتم، که سليمان بچۀ خليفه فيضو نسبت به ھمه بچه ھای کوچه شقب تر بود، گوئی شوخی و آزار دادن 

سليمان در حالی، که بچه ھا ھمه جمع و مصروف بازی بودند، سنگی . ندبود نھادهدر نھادش را خلق خدا 

  : و بعد به جار بلند فرياد می کشيدپرتاب می کردرا باال 

  !!!ُھرکی مورد، از کيسی بابی خود بورد

  !!!)ردُرد، از کيسۀ بابۀ خود بُھرکه م(

تا بچه ھا سمال کرد و از گردن خود خالص،   می"تّجُاتمام ح"و آن بندۀ خدا،  ھاسليمان در واقع مثل مال

  !!!سليمانی را بشکست، از خود گله کند، نه از ق کستاالکه اگر سنگ از باال آمد و جان خود را بکنند، 

 نيز به نوعی آزار دادن مبدل شده است، در حدی، که می تواند کسی را با پنبه "طنزگفتن"در زمانۀ ما 

  :ھالک کند، که گفته اند

  !!!، از زخم شمشيراستر زخم زبان ب

  و يا

  !!!زخم شمشير جور ميشه و زخم زبان، نی

   يعنی چه؟؟؟"منز" لی؛ و"منز" رفته است و از  سخن"طنز"در عنوان از 

ِ و يا خليفه و قائم مقام و جانشين "طنز"ِھمسايۀ دھقان ھمسايه و چوکره و ؛ يعنی برادر و انديوال و "منز"

  : ؛ چنان، که وقتی محفلی را ترک گويند، گويند"آن"
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َ ھيچ درک نداشت ماننان" َ!!!"  

  : يم، که گويند گوش گنھگار خود شنيده ا بابارھاو يا 

  !!!"کچالو مچالو" و "رواُشروا م" و "پلو ملو"

  !!! قبول فرمايد..."روا و مچالو و ُمان و ملو و م"از رستۀ  را "منز"به جان برابر، پس خوانندۀ 

  : قبولش کند"منز" قبول کرد، فبھا و اگر نکرد، به حيث "طنز"اگر کسی اين نوشته را به حيث 

  رادفھوالُم

د و از دستور زبان دری و مآ دريچۀ زبان میجنس و  بيشتر از قاالتمکرد و م واخر بدماشی میقلم درين ا

 برمه کردن سببازين . گرديد صرف عربی، که خواھی نخواھی باعث آزار و رنجش بعض کسان می

 ِ و با امالی غلطتَّکنم؛ تا اوربندی باشد، ولو موق ًلغات و خيشاوۀ صرف و نحو را عجالتا بس می

 را گرفت و بر فرق نامبارکش "ھاشميان" آخر تا کی اغالط و اشتباھات فنی و ادبی ٥."مؤقت"ِاشميانی ھ

  :ولی. ق ھم بس استُلُولو کلۀ پوک او را يک امپ کوفت؛ ٧ و مارتول٦و ودانکتی سوته و دانگ 

  : و اندازه دارد و ترس خدا ھم خوب چيز استّکوفتن ھم از خود حد ولی

  ست ، که اندازه نکو!!!ــو داراندازه نکــــــ

   دوستِ دشمن است، ھم درخورِھم درخور

 

                                                 
ُو خيل و ختکش  "ھاشميان"که  ..."َّموشح و ح و ِّموشَّموکل و ل و ِّد و موکِّت و مولَّف و موقَّموظ" در مورد امالی درست کلماتی چون  5 ُ

 عزيز خوانندۀ.  به تفصيل نوشته ام"مشکالت امالئی در زبان دری" سلسله مقاالت ضمن يکی از بخشھایآن را ھميشه غلط می نويسند، 
 . فرمايدبدان رجوع "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال "خليل معروفی" در آرشيف مندعالقه 

 .دھند چکش بزرگ آھنگران را نامند، که با آن آھن و فوالد را کوبند و شکل" ودان " 6
مارتول در . ميده می کردندمی شکستاندند و يا  چکش سنگين و بزرگ سنگ شکنی را گويند، که سنگ کش ھا با آن سنگ را "تولمار " 7

ً بس باريک و معموال از چوب بادام و درين افراط و تفريط حکمتی نھاده بود، از جنس دارد، دسته ای داردزياد حالی، که وزن بسيار 
، دست سنگ شکن از گزيده بودند، تا در ھنگام نواختن بر سنُ دستۀ دراز و باريک و ارتجاعی را گبرای مارتول ازين سبب. فزيک

  . پسلگدش در امان بماند
  . نامندmarteloِ ترسب کرده است، منشأ پورتگالی دارد، چون در آن زبان آن را  به زبان ما"اردو"زبان ، که از "مارتول"کلمۀ 


