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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  
  فقير فقير

  ٢٠١۵ نومبر ٢٨
 

  طنز بی تأويل

  امر خطير خريداری چوب، پيمان وحدت و ھمکاری،
   ١و داستان رفاقت موش و قورباغه

  

الم را، که سنش به شصت و پنج ، ھمسر پنجاه س"بی بی کو"از ســر شب تا آذان صبح ُغرُغر و نِق و فِق و آه و نالٔه 

 ويران محل زندگی، -جرٔه نيمهحسال و وزنش به يکصد و پنجاه کيلو رسيده است، می شنيدم که از سردی ھوای 

ه را بن چندباری ھم شنيدم که م. کرد بيرحمی قلِم قلم زن، و سالھای پرمحنت ازدواجش با اين حقير فقير شکايت می

بـاد ناسزا گرفت و در حقم دعای ه وب برای بخاری زنگ خوردٔه مان، زير لــب، بخاطر تسامح در امر خريداری چ

داشت، چون از  گرچه نق و فق و آه کشيدن ھای متواتر بی بی کو و سردی سوزندٔه ھوا از خواب بازم می. بد کرد

ده ام،  رو تا بينی سو مالمت بودم و از سوی ديگر با چنين نق و فق ھا و شکايتھا، پس از پنجاه سال، خو کر يک

در دل . جره دوختم، سکوت اختيار کردم، و سخنی بر لب نياوردمحزير لحاف، چشمھا را به ستونھای دودزدٔه سقف 

داند که خريداری چوب در اين شھر ويران آباد چه امر مشکل و  بی بی کو حق دارد شاکی باشد زيرا نمی«: گفتم

  »!خطيری است

جوانی می شناسند به اين فکر بنده که گويا خريداری چوب در شھری که من در آن زندگــی آنانی که بندٔه حقير را از 

ولی . را ناشی از لودگی و بيعقلی ذاتـی بنــده مــی پندارند خندند و آن باشد می» امر خطيری«مـی کنم مشکل و 

شد و  خالق شمرده می ستانی ھنوز عيب اتمور خانه نشين دورانی که در آن اختالس و رشوأمن، به حيث م

شدند، برای اين مفکورٔه بکر خود، که قرار معلوم تا حال در ذھن  مرتکبين آن گاه گاھی به چنگ قانون سپرده می

احدی خطور نکرده است، داليلی دارم که در اوضاع زندگی شاقه و پرمحروميت خودم کافی، شافی، مستدل، و مقنع 

زدٔه -آسمان- به-که از گرانی سر با احتراز از تفصيل و حاشيه روی، بدون اينمعھذا، درينجا . به نظــرم مـــی آيند

نرخ چوب و ساير مواد حياتی در شھر کابل شکايت کنم، يا شما را در مورد داليل کافی و شافی و مستدل و مقنع 

ھای ده ھا سالٔه نظر بکر خود مبنی بر خطير بودن خريداری چــوب در اين شھر بالديده درد سر دھم، و يا مھارت 
                                                 

به قيد قلم )  قبل الميالد۶٢٠ متولد سال Aesop(ی شود بدوْا توسط ايساپ يونان  داستان موش و قوباغه حکايت کھنی است که گفته می 1
اين مرد زيرک و نازک بين و حاضرجواب که داستان ھای اخالقی زيادی را ابداع کرده است، ھمدوران سولون قانوگذار . درآمده است

جزئی منعکس گرديده و نقش داستان نامبرده در اينجا با تغييرات .  يونان باستان و طالس فيلسوف و رياضی دان آن ديار بوده است
  .  قانغوزک به آن افزوده شده است
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  کهخواھم بقئه داستانی را خود در گشت و گذار در بازار و چانه زنی با فروشندگان شھر برايتان بازگو کنم، می

مندان تاريخ و ه زبان اتفاق افتاد، غرض ثبت در اذھان، خدمت شما عالق- اخيرْا ميان من و قلم شوريده و شوخ

  . آگاھان دوران تقديم نمايم

، حوالی ساعت ده صبح، با )از جانب اين حقير(ه و سکوت گلن شِب آگنده با آه و ناله و شکوه و دنبال آه  ب

 از خواب ناز بيدار شوند، با عجله "بی بی کو"که چشمان پف کردٔه  وارخطائی و بدون صرف ناشتائی، قبل از آن

جرٔه ميراثی حقيرانٔه ما فاصله حری از جره برون رفتم و پای پياده راِه دوِر چوب فروشی را که چند کيلومتحاز در 

ی را که برای خريداری چوب با خود گرفته بــودم لـوله کرده در دست محکم دوصد افغاني. ارد، در پيش گرفتمد

گرفتم و دست را چون قفل آھنين در جيب طرف راست باالپوش فرسوده ای که از دوران مھاجرت در پاکستان با 

؛ تا نشود در ميان راه از حلقٔه کيسه بُران چاالکی که چون کرکسان گرسنه در کمين خود آورده بودم، فرو بردم

  .زنند، کيسه بری تردست و توانا و خوش اقبال به آن دست يابد پيرمردانی چون حقير در خيابانھا دوره می

) طالح شاروالیبه اص(بايد بگويم که ھرچند سه ماه پيش ما شاھد . ھوا سرد و سرک پر از چاله و چقوری بود

 کشاد، که احياناْ به -اين سرک بــوديم، چــاله ھا و چقوری ھای ديده درآ و دھن» قيرريزی«و » ترميم اساسی«

منظور بدنام ساختن شاروال و شاروالی ھرگز نمی خواھند حدوِد اين شھر پر از آدم و موتر و حيوان را ترک کنند، 

اراِن زمستان  دوباره برگشته بودند و در سنگ اندازی در راِه رھروانی با سماجت تمام از راھھای متوالی باد و ب

با وجود اين، خداوند متعال دعای خير اين حقير را عايد حال شاروال . نظير اين حقير باھم به رقابت می پرداختند

 زد و گوسفندی را که به  ماۀبار سری به محل سه ماه قبل سازد، زيرا او تنھا مقامی بود که در سه دھٔه اخير اقاْل يک

 بايد به عرض برسانم که بعضی. افتخارش حالل کرده بوديم، با عجله در سيت عقبی لندکروزر جاداده و با خود برد

خاطر عدم اظھار ه گی ھای مغرض ما که به حکمت و نعمت مالقات با شاروال پی نبرده اند، از او به از کوچ

 بنابر بر مشغله ھای کنم که او احياناً  ولی من فکر می. کنند ت، انتقاد میتشکر از گوسفندی که از ما دريافت داش

مشابه ديگری که داشت در عجله بود و بدين علت فراموش کرد که از ما و وکيل گذِر ما که با او ميانٔه خوبی 

 و خانه نشين شده به ھر حال، شنيدم که در نظام سياسی جديد، بيچاره دو ماه قبل از کار برطرف. نداشت، تشکر کند

شود که در باب تعيين جانشينش در دھليزھای تاريک و اسرارآميز ارگ و قصر مرمرين، اختالف  گفته می. است

کنم که من و جناب شارواِل قدرتمند سه ماه  بدين لحاظ، با او احساس ھمدردی کرده و  فکر می. نظر وجود دارد

ن مدعی اند که، اولی مغرض.  شکسته و ويران مشترکی ھستيمزدگان کشتی تقاعدی-قبل، امروز نشستگان و شرطه

) اغلباْ به علت بيعقلی و جبن(موريت در ادارات متعدد و مختلف أعکس اين حقير، که در سی و پنج سال مه ب

بنده با . صاحب پشيزی نشدم، جناب شاروال در سه سال، صاحب پول گزاف و منازل و زمينھای زيادی شده است

آيد که سر نازنين شان ھمچون  خاطری از اوشان خوشم میه و زمينداری ايشان کاری ندارم و صرفاْ بپولدار شدن 

 بازی ھای - قانونی عادت کرده و توطئه/البته، کسانی که با کنجکاويھای بی ثمر سياسی. سر بنده بيمو و طاس است

رآميز و ترفند سريع پولدار شدن جناب توانند راھھای اسرا خطرناک مافيائی را ھيجان برانگيز می پندارند، می

ی که ايشان به آن معروفند، جواب کنم، با کم حرفی و رازداري شاروال را از خود ايشان استجواب کنند که فکر نمی

  .  قناعت بخشی در زمينه دريافت دارند

 حادث و سبب شد تا گردم به واقعٔه حيرت انگيزی که در راه رسيدن به چوب فروشی بر اين حقير فقير حال، برمی

دو سه کيــلومتـــری . بار ديگر دست خالی به خانه برگردم و گرمی چوب را به صاحبش در چوب فروشی بسپارم

را غرفه ای جلب کرد که در  مسپاھی گمنام، توجھاز مـــنزل دور نشده بودم که در گوشه ای از چھار راھی چوک 
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با عالقه ای که در جوانی به مجله . فروشند به امروز، کتاب و مجله میگذشته تا ) ؟(آن، از دورانھای خاطره انگيز 

با چشمان مرطوب و نوک بينی . سوی غرفه کشانيده شدمه و کتابخوانی داشتم، ناخودآگاه، با انگيزٔه نامعلومی ب

. ــده انديخزده خيره شدم؛ ديدم مجالت و کتاب ھای کھنه و نو زيادی در ويتــرين و تاقــک ھــای غــرفه چي

عنـــاوين آشنا و ناآشنای بعضی از کتابھا را به مشکل خواندم و عکس پشتی ھای بعضی از مجله ھا را مشتاقانه از 

خود ه را ب مفت رنگی و زيبا چاپ شده بود توجھتصويری در پشتی يکی از مجالت که با قطع و صحا. نظر گذراندم

رھبران «داد و با تيتر درشت  شی گرم و صميمانه باھم نشان می ک-اين تصوير، دو مرد را در حال بغل. جلب کرد

 البته می. گشتم اين عکس چيزی بود که از مدتی بدينسو دنبالش چشمدرد می. مزين شده بود» حکومت وحدت ملی

 مسمی ساخته اند، در انتخابات رياست "ع و غ"دانستم که چند ماھی قبل، اين آقايان، که امروز بعضی ھا آنھا را به 

شرکت کرده و پس از غايله و غوغای ) که بعدْا گفته شد با تقلب گسترده و رشوتھای بزرگ ھمراه بود(جمھوری 

با شعف و شوق بسيار به تصوير نگاه . انتخاباتی طوالنی، با ھم پيمان مـــؤدت و ھمـــکاری و ھمدستی بسته بودند

جرقه ھائی از اميد در ذھنم پريدن گرفت و اعتقادم به روزھای بھتِر آينده، که علی رغم . مکردم و به خود باليد

  .محنتھای فراوان چھل سال اخير، ھنوز راسخ مانده بود، راسخ تر شد

که اين حقير، بنا بر داليلی، که اگر گفته شوند، محتماْل بازھم حمل بر لودگی او خواھد شد، در انتخابات شرکت  با آن

 انگشت تر نکرده و رأی نداده بود، از ديدن تصوير بغل کشی گرم و صميمانٔه دو مردی که گويا سرنوشت کشورم و

که ضربان قلبم سرعت اختيار کرده بود، با ابتھال و التجأ به  دست گــرفته بودند شادمان شدم و در حالیه را بــ

ن خشکم بی اختيار قفل سکوت شکست و قيمت مجله را لحظه ای سپری نشده بود که زبا. کردم تصوير آنھا نگاه می

دستم . جواب قاطعی بود که با صدای حاکمانٔه سنگينی دريافت کردم» !دوصد افغانی«. از صاحب غرفه جويا شد

بدون اراده از جبيم بيرون شد و تا فکری کرده باشم دوصد افغانی را با متانت در دست صاحب غرفه گذاشت و 

که به عقب نگاھی کرده باشم، پاھا با سرعتی که برای خودم ناآشنا  بدون آن. غل راست اين حقيرمجله را در جيب ب

جره برسم و حخواستم ھرچه زودتر به  می. راه افتادنده جره بحسوی ه و عجيب نمود از غرفه برونم بردند و ب

  .مطالب داخل مجله را بخوانم

 صبری و اشتياق در حويلی کوچک مان ماش می کوبيد و منتظرم  که با ترکيبی از بی"بی بی کو". جره رسيدمحبه 

دستان خالی و بينی ترم که از سردی ھوا اشک می ريخت، انداخت و با صدای نيمه چيغ مانندی ه بود نگاه مظنونی ب

صدا از راه گوشھای پکه مانندم چون کارتوس به سر بيمويم فرو رفت و به » چوبا کجاس، چوب آوردی؟« : پرسيد

دستانم لرزيد، و زبانم در پی يافتن پاسـخ به . ول ايجاد ترس در انسان استؤگويند مس حلی اصابت کرد که میم

» .پيسه ره کيسه بُر زد«: زنم، با چشمان خميده و زبان خشکيده، گفتم به مشکل، گوئی با خود حرف می. لکنـت افتاد

معلوم بود که ھر درمانده . حال کيسه بران شھر رقت کرداحساس کردم که گويا وجدان خوابيده ام تکانی خورد و به 

ه، با نامردی تمام از نام پرافتخاِر اين قشر صبرای نجات از مخم» فرنود«ای نظير اين حقير و ھر قماربازی نظير 

 با دستٔه آونگی که برای کوبيدن ماش در "بی بی کو"انتظار داشتم . کنند استفاده می) سوء(چاالک و غيور شھر 

دست داشت بر سرم بکوبد و خود را به يکبارگی از شر کسی که او را نيم قرن پيش نه در نتيجٔه عشق و عاشقی 

ولی او در حالی که چشمانش به آونگ . بلکه از طريق خواستگاری سنتی، به عقد خود درآورده بود، رھائی بخشد

 غيرقابل انتظار بود، لعملی که برايم کامالً  چنين عکس ااز. دوخته شده بود، در جا خشک شد و سکوت اختيار کرد

خدا را ھزاران «: در دل گفتـــم. در حيرت فرو رفتم و افکار و انديشه ھای ضد و نقيضی بر سرم ھجوم آوردند
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ولی در عين حال دلواپس بودم که نشود سکوت » .شکر، و صلوات بی پايان بر حضرت رسولش که به خير گذشت

  .  قب نامعلوم ديگری داشته باشدمعانی و عوا" بی بی کو"

جره بر دوشک کھنه ای که از مادرکالن خدا بيامرزم به ما ميراث رسيده است نشستم و مجله حدزدکی رفتم در کنج 

را در خلوت پرسکوت و نور کمرنگ تابيده از  را با احتياط و اشتياق از جيب بغل بيرون آوردم تا محتوای داخل آن

. خواب رفته بوده جره افتاده و بححال، ناگھان چشمم به قلمم افتاد که از مدتھا بدينسو در کنج در اين . پنجره بخوانم

. دستش گرفتمه استم مشتاقانه بــبرخ. به من چشمکی زد و تبسمی کرداحساس کردم که قلم بيدار است؛ فکر کردم 

و بر پشتی مجله ای که به قيمت سردی را به دور خود پيچيد  انگشتان استخوانی ام. تنش سرد ولی تبسمش گرم بود

  : خريده بودم چنين نوشت"بی بی کو"جره و استمرار شکوه و ُغرُغر حھوای 

که يکی دوری از  گويند که در دوران سليمان پيغمبر، موشی را با قورباغه ای دوستی بسيار عميق افتاد، چنان«

ستی مشترک يعنی قانغوزک و موافقت ھردو،  پس با پيشنھاد دو. ديگری را برای لمحه ای تحمل نتوانستندی

تا آنگاه که دو . قورباغه ُدم موش را با تاری به تن خود بست تا ھر جا او رود، موش عزيزش او را ھمراه باشد

دوست جانی در زمين خشک زندگی کردندی، مائه عيش و سرور ھردو مھيا بودی، باھم خنديدی و در مزارع و 

روزی قورباغٔه ذوجنبتين را اشتياق . م و مائده ھای جھاْن به فراوانی خوردندیعَ  و از نِ مراتع رقصيدی و جستندی،

موش ھم که دمش با تار به قورباغه بسته بودی به آب رفتی؛ . سر افتادی؛ به آب پريدی و به شنا آغازيدیه شنا ب

وی آب و قورباغه در زير آب ررده برم. ولی از آنجـــائی کـــه شنا بلد نبودی غرق شدی و دار فانی را وداع گفتی

پرندٔه گرسنه و تيزبال ھدف گرفت و با . می خزيدند که از قضا کلمرغی تيزبين در آسمان جسد شناور بر آب را ديد

. ُدم او را نيز به ھوا کرد-به-سرعت برق و شطارت رعد بر آب زد و موش مرده نه که ھمراه با او قورباغٔه بسته

وست نمی گنجيد، چون او با يک غوطٔه شاھينانه دو شکار، يکی زنده و دگر مرده، به چنگ کلمرغ از خوشی در پ

  » .آورده بود

که در خواست بفھمد که آيا اين حقير، با اختالل حواسی  می. سويم نگاه استفھام آميزی انداخته قلم مکث کرد و ب

افکار آشفته ای بر .  فھميده است يا خير،ه بود حاالت دامنگيرم است، معنی آنچه را که او نقش بر تصوير ساختابس

، "بی بی کو"سرم ھجوم آورده بودند؛ نفھميدم که ارتباط ميان ناکامی من در امر خريداری چوب، انتقام احتمالی 

را حيران و ن قلم که م.  و داستان غم انگيز قورباغه و موش چه تواند باشد"عبدهللا" و "غنی"دت و وحدت آقايان ؤم

  :ی زد و بازھم نوشتر سرگردان ديد، لبخند نيمه مرئير تفکدر بح

  »نغمــه ھــا بسيــار بــود، امـا ز جھل مستمع     ھر قدر بی پرده شد، در پرده ھای ساز ماند«

با قلبی آغشته با اندوه و . خواست بخوابد ديدم قلم فاژه ای سر داده است؛ می. بازھم درک مطلب نتوانستم

، که "بی بی کو"جره و رفت و آمد بيصدا ولی پر معنای ح دوشکچه گذاشتمش تا ھوای سرد سرخوردگی در زير

بخواب، آرام بخواب، ای يگانه يار و ھمرازی «: گفتم. رسيد، آزارش ندھد چون آرامش قبل از طوفان به نظر می

آھسته خنديد و ديدگان را » .که ھنوز دارمت؛ باشـد کـــه روزی بار ديگر چشم گشائی و چيزقابل فھم تری بنويسی

احساس کردم که در حال خواب رفتن به مِن ُخل و دنيای عجيبی که در آن . لبان خفته اش متبسم به نظرم آمد. بست

جره برای لحظاتی دنيا و حبر دوشکچٔه فرسوده لميدم و خواستم در ھوای سرد و تُنُِک . خنديد  می،کن زندگی می

ولی اسطورٔه موش و قورباغه فکرم را ھمچنان به خود مشغول نگھداشته .  بسپارمترفند و مردمانش را به فراموشی

  . ھنوز ھم به آن قصه می انديشم و در تأويل و معنِی استعارٔه قلم در حيرتم. بود

 .خداوند ھمه را ھادی باد. والسالم


