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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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
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 Satire طنز

  
  "فقير"فقير 

  ٢٠١۵ دسمبر ٠١

  

  "عقالنه ای که عقله از سر می پرانه ُغر و فِش ھای بی"

  )که الفيد نبافيد آن(

 

 بدون شک ، ھمسر محترمٔه اين حقير، دست به ابتکار تازه و محيرالعقولی زده است که"بی بی کو"مدتی است که 

 "بی بی گل"برای خودش سرگرمی، برای اين حقير راحتی خاطر توأم با وسـواس و تشـويش، و برای خـانوادٔه 

 و ھمسن بوده و "ھمزول" "بی بی کو" که با "بی بی گل". بار آورده استه يقيناً دردسر ب) کرايه نشين سراچٔه ما(

 با شوھر و دو طفل شان، سراچٔه خانٔه ما را که در روزگاران با او نسبت خويشاوندی دوری دارد، از يکسال بدينسو

بھتر حياْت مھمانخانٔه گرم و پرجمع و جوش پدری اين جانب بود، در بدل ماھانه سه ھزار افغانی به اجاره گرفته 

 اين بود علتی که اين فقير را مجبور ساخت تا سراچه، و ھمراه با آن خاطرات خوش جوانی را به اجاره بگذارم،. اند

 اينجانب، که "عبدهللا عبدهللا" و داکتر "محمد اشرف غنی"آقايان پروفيسر » حکومت دو سرهٔ «که با رويکار آمدن 

و اين در . ، به تقاعد سوق داده شده و خانه نشين شدم"کرزی"م، مانند آقای  سال جوانتر٨ز از سن بازنشستگی ھنو

رتباط يا جنبٔه مشترکی نداشتم و حتی در تمام زندگی او را شخصـاْ  ھيچ ا"کرزی"حالی بود که اين حقير با آقای 

 خوشحال با سرنوشت آن -ولی بنابر داليل نامعلومی، تقدير نارسای اين حقير مفلس. يکبار ھم مالقات نکرده بودم

يد عرض با). الغيب عندهللا(مرد غنی و زيرک و چاالک گره خورد و يکی را بعد ديگری به خانه نشينی سوق داد 

 در عايدات و آرگاه و بارگاه جناب ايشان تغيير و تفاوت "کرزی"کنم که ھرچند قرار معلوم، خانه نشين شدن آقای 

فاحشی وارد نکرده است، سوق اين حقير به تقاعد که با کاھش شصت درصدی عايد ماھانه ام توأم بود، بالی 

خانه مورچه ره شبنم [».مورچه را قطره در خانه درياست«شنيده باشيد که گفته اند . عظيمی را بر سرم نازل ساخت

، بنده را چندان متعجب نساخت زيرا کنار "کرزی"عالوه، بايد عرض کنم که خانه نشينی آقای ه  ب] پ- طوفان اس

نشينی اين حقير فقير تحير و - پيش بينی شده بود؛ ولی خانهو رفتن او از سکان قدرت چيزی بود که در قانون تجويز 

 در پيامد -ثر عميقم را سبب شد، زيرا قانون در باب خانه نشين ساختن مأمورين پائين رتبه ای چون اين حقير تأ

  .  پيش بينی يا تجويزی نکرده است-انتخابات 
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بی "ھنوز دو ماه از اجارٔه سراچه نگذشته بود که به ھوای پول اجاره، شوق داشتن يک پايه تلويزيون رنگه به سر 

اين شوق مصرانه و داغ، بحران روانی و جنجال خانوادگی غيرمترقبه ای را بر کلبٔه حقيرانٔه ما نازل .  زد"بی کو

 در بارٔه مزايا، اھميت، و ضرورت داشتن "بی بی کو"شديم،  ھشت ماِه تمام صبح که از خواب بلند می. کرد

 بستر در شب و حتی در بستــر نيز ادامه يافته اين تقــرير مستــدام تا رفتن به. کرد تلويزيون رنگه به تقرير آغاز می

و اينجانب که تازه با معضله ھای پيچيده . و با حوالٔه چند کتره و کيانٔه جانانه به اين حقير خاتمه می پذيرفت

زنم، خود و  ردکنندٔه دوران تقاعدی آشنائی پيدا کرده و در گرداب تنگدستی روزھای بازنشستگی دست و پا میخ

 ايه تلويزيون رنگٔه جاپانی کامالً خود را در امر پرداخت بيست و پنج ھزار افغانی ناشکن برای يک پجيب مفلس 

بی "بدين اساس، علی رغم تشويقھا، زاريھا، تھديدھا، قھرھا، طعنه ھا و کنايه ھای متواتر . بيکفايت و ناتوان يافتم

زمين خوردٔه اين ه نامساعد دوران و بخِت نارسا و ب، با قاطعيت و سخت دلی تمام به او فھماندم که شرايِط "بی کو

که تلويزيون به خانٔه ما بيايد به ھمان اندازه است که  حقيْر تحــقق خـــواب شيرين او را ناممکن ساخته و امکان اين

 از پس از ھشت ماه، غايله، طوری که! پروفسير و داکتر) متقلب؟(امکان آرامی مردم افغانستان در نظام پرميمنت 

قتاً برای مدتی خوابيد و بنده آه راحتی از دل سوختٔه ججق شده و مآمد، اقالً   عزيزم برمی"بی بی کوی" و اطوار ءادا

  . کشيدم

 و اعتراض و اعتذار بنده سپری نشده بود که ناگه روزی او پا به ميدان "بی بی کو"مــدت زيادی از ابرام و اصرار 

دان به اطالع فقير حقير رسانيد که وی برای مشکل نداشتن تلويزيون، راه حل گذاشت و با چھرٔه بشاش و لبان خن

که  با ھراس از اين. دور از امکان، دستپاچه شـدمه از استماع اين اعالمئه غيرمترقبه و ب. سھلی پيدا نموده است

ُچتو؟ خدا خير «: يدممبادا برای خريداری تلويزيون از کسی پول قرض گرفته باشد، با وارخطائی و بی باوری پرس

؛ اوو دلش سر ما سوخت و گفت که ما ميتانيم ھر وخت که خواسته باشيم با "بی بی گله"خدا خير بته «: گفت» .کنه

. آه راحتی از دل سوخته کشيدم و تصوير ھيوالی قرض را از سر شوريده برون کردم» .فاميلش تلويزيون ببينيم

 ما را به نعمِت تماشای رايگان تلويزيون کرانشين "بی بی کو" باورنکردنی، بدين ترتيب، با اعالن اين مطلب بديع و

سراچٔه مان رھنمون شد و از سِر کل اينجانب، که از تاريخ تقاعد بدينسو کاماْل طاس شده است، در راستای 

  . دست برداشت) هللا اقالً برای مدتیءانشا(خريداری تلويزيون 

 و شوھر و دو "بی بی گل"ب و اين حقير بعضی شبھا به سراچه رفته و با  ھرش"بی بی کو"از آن روز بدينسو 

ھرچند به داليلی . کنيم انگيز ھندی و ترکی را تماشا می-کودک قد و نيم قد شان، اخبار طلوع و سيريال ھای ھوس

 خوبی ندارم، که گفتن شان در اينجا خارج از موضوع است، اين حقير با تلويزيون و برنامه ھای آن ميانٔه چندان

ولی رفتن به سراچه برايم گوارا است زيرا از يکطرف خاطرات دوران جوانی را در ذھنم زنده می سازد و از 

جی تمام، خود را سوار بر فيل خيال، در باغ تاج محل در آگره و يا وشود تا با نوستال طرف ديگر، گاھی موجب می

  . در استانبول ببينم) طوپقاپو سرای(قصر سليمان 

 و حس کنجکاوی و عالقٔه پنھانی خودم، "بی بی کو"چند شب قبل، حسب معمول پس از صرف غذا، با اصرار 

 برای مـان آماده "بی بی گل"کچه ای که شودغرض تماشای رايگان تلويزيون به سراچه رفتيم و در کنارھم باالی 

 که با قرارداِد ميان خانمھای مان چندان راضی به نظر نمی رسد، سالمی "بی بی گل"شوھر . ساخته بود، نشستيم

کند،  او که در رياست امنيت کار می. وی مان پرتاب کرده و چشمانش را فی الفور متوجه تلويزيون ساختربر

ه و از ديگ و کاس. رسند طبيعتاً مردی خونسرد و کم حرف است ولی ديدگانش مرموز، دقيق و کنجکاو به نظر می

. دست می آورده هللا مخارجش باالتر از درآمدی است که در امنيت بءسر و وضع زندگی اش پيداست که ماشا
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کودکان خانواده در دو طرف پدر نشسته و چشمانشان به پردٔه تلويزيون چنان ميخکوب شده بود که آمدن و نشستن ما 

به حيث يک نکتٔه ضمنی، .  شيرين ايرانی خود چاالن بودهٔ جھلاخبار طلوع با . را اصاْل نديدند و يا نخواستند ببينند

 جهٔ ھلافغانستان، صحبت ھای رسانه ئی با » کارشناسان«بايد در اينجا عرض کنم که اينروزھا در حلقٔه چيزفھمان و 

 نطاقان جوان و شيک پوش طلوع و ساير رسانه ھای اءً بن. سوادی سخنگو پنداشته می شوددری افغانی دال بر بي

دھند تا از نگاه حرکات صورت و دست با نطاقان امريکائی ھمطراز باشند و از نظر  حبوب سعی بليغ به خرچ میم

  . با ھمکسوتان ايرانی خود رقابت کنندء و طرز اداجهھل

اشرف " و صدای رسا و بلند خبرداد که رئيس جمھور دوکتور محمد "تشن و فر"لحظه ای نگذشته بود که نطاق با 

دست طالبان نابکار سقوط کرده ه قندز که چندی قبل ب) واليت: ترجمه(» استان«برای بار دوم از ) دزیاحم ("غنی

مورين ادارٔه امنيت ملی آن واال را از الف تا يا، به علت بيکفايتی، از وظايف شان برطرف أ مۀبود، ديدن کرده و ھم

چه مرد مصمم «در دل گفتم . معرفی کرده است) څارنوال عمومی: ترجمه(» دادستانی کل«و يا غرض تحقيقات به 

  »!و ثابت قدمی

تصوير نطاق از پردٔه تلويزيون بيرون رفت و ھيکل آقای رئيس جمھور با لنگوتٔه جالل آبادی و شال سفيد پشــاوری 

ھوا بلند در حالی که دستان را به رسم تأکيد و يا تھديد به . در عقـــب ميکـــرفــون ميز خطابه روی پرده ظاھر شد

ن اجمالتش با چک زدن ھای داغ حاضر. کرد کرده بود با صدای نازک و َجر ولی پر از احساسات سخنپرانی می

در اخير، لحظه ای مکث کرد، باد به گلو انداخت و با ھيجان زدگی خاص خودش، در حالی که به . شد بدرقه می

يا بيائين با نيروھای ملی خود يکجا شوين و ! ولؤسگروه ھای مسلح غير م«: ن خيره شده بود، فرياد برآورداحاضر

: از خود پرسيدم. فکر احمقــانه ای در کلــه ام به جست و خيز افتاد» !يا در غير آن ما شما ره از بين خواھيم برد

در اردو، صفوف اردو را بيشتر آلوده ساخته و » ولؤگروه ھای غيرمس«آيا آقای پروفيسر نمی فھمد که جذب «

ه جست و خيز اين فکر احمقانه را در ذھن نيمه خفته ب»  وليتی و بی نظمی بيشتر در اردو خواھد شد؟ؤ مسسبب بی

صالح «: در دل خود را نصيحت کردم! فکر ناقص اين حقير کجا و فکر کامل پروفيسر کجا. سرعت سرکوب کردم

که دست راست را بلند کرده و انگشت  افتاد "بی بی گل"بی اختيار نگاھم به شوھر » !مملکت خويش خسروان دانند

منظور او را دقيقاً درک نتوانستم، ولی فکر کردم که به سوی تلويزيون . شست را به سوی تلويزيون نشانه گرفته بود

کرد و از من نيز خواسته بود   فعاليت می"عبدهللا"يادم آمد که او در انتخابات به طرفداری داکتر . دھد می» ِجرت«

  .  بدھمتا به او رأی

ن به احاضر. رسيد» برگريزان«وقت يکی از سيريال ھای ترکی زير عنوان . برنامــٔه اخبــار طلوع به پايان رسيد

 "بی بی گل". ، با اشتياق تمام چشم به تلويزيون دوختيم و منتظر آغاز برنامه شديم"بی بی گل"شمول دو کودک 

را تا سرحد قتقتک ن سوی تلويزيون مه  ب"بی بی گل"شوھر ) ؟(ِجرِت . پياله ھای چای را در برابر ما گذاشت

» .آغای احمدزی مرد مصممی به نظر ميايه؛ خدا کنه ده کار خود موفق شوه«: با احتياط گفتم. کنجکاو ساخته بود

با لحن جدی .  می سوختسويم انداخت؛ انگار که دلش به لودگی و سادگی اين حقيره صاحب خانه نگاه معنی داری ب

ای مردکه يا الفوک و بيعقل اس و ُغر و فِِش بيجای ميزنه و يا ! ُغر و پُفای چتی«: که عادتش بود گفتونسردی و خ

اما مه فکر . ده ھردو حال ناکام اس و مملکته به تباھی ميبره. ايکه خيال استبداد عبدرامان خانی ره ده سر داره

  » .قُوت آدمه از سر می پرانهميکنم که بی عقل اس چرا که ُغر و فِش و الف و پتاقش 

که جھان فانی را وداع گويد در  ياد پدر مرحومم افتادم که مدتی پيش از اينه ب. خواستم چيزی بگويم، ولی گنگه شدم

وشکچه نشسته و اين حقير را با لحن گرم و پر از مھر دھمين اتاق سراچه در ميان پوستين پوست روباه خود روی 
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بچی ُگلِم، ده گپ زدن احتياط کو، راز دل ته به کس نگو، به گپ ھرکس گوش نکو، «: کرد پدرانه نصيحت می

شولی ته بخو پردی ته بکو، پشت مردم گپ نزن، ده کـــارھائی کـــه مـــربوط تو نيس غرض نگی؛ چرا که ديواال 

دن ھای عبدالرحمن کرد که او اين درس را از روايت سربري پدر خدا بيامرزم عالوه می» .موش داره و موشا گوش

  .  خان و قين و فانٔه دور ھاشم خان آموخته بود

برنامٔه . خواستم بگويم در حلقوم زندانی ساختم که موشھا در ديوارھا گوش کشند، آنچه را می پيش از اين

  و اين حقير از مھماندار تشــکر"بی بی کو". با حيرت و سکوت مطلق بچه ھا و ما به پايان رسيد» برگريزان«

 دربارٔه "بی بی گل"در فاصلٔه کوتاه ميان سراچه و خانه، درمورد  انگيزٔه آنچه شوھر . کــرده و راھــی منــزل شديم

خواست  کرد که اين مرد بيعقل و الفوک است و يا می آيا او واقعاْ فکر می. کردم  گفته بود فکر می"احمدزی"آقای 

 راستش را بخواھيد اين کمينٔه زمان با آنچه او گفت ھم عقيده به اصطالح عاميانه از دھن اين حقير گپ بکشه؟

ھستم؛ ولی از ترس به او نگفتم زيرا بر حسب عادتی که از دوران ھای گذشتٔه زندگی در دلم به ميراث مانده از 

را خواھشمندم شما ھم اين مطلب .  مردم در ھراسمهجھوجه و غيرموای مافشای مکنونات قلبی و دشمنی و ُچُغلی ھ

  .از زبان اين حقير فقير به کس نگوئيد

  

  !خداوند ھادی و مددگار ھمه باد. والسالم

  فقير فقير

 

  

  

  


