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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire   طنــــز

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 

   ٢٠٠٩ می ٥برلين،       
  
  
  
  

  "ـسوتۀ حافظ "پورتال
  

  !!! را به عهده نميگيرد"ويرايش"مسؤوليت 
  

  !!!" خوده اوگار کدزد پالویِ بقه تقليد مار کد، "
  

  طنــــز
  

" شرنی بسيار دله ميزنه"نويسم و شيرين زبانی کنم، اما گفته اند که " طنز"دلم ميخواهد که هر روز و هميشه 
فقط با ). نيندازد"(... هر چيز به اندازه، تا از دست و پای نندازه"و نيز شنيده ايم که ) شيرينی بسيار دل را ميزند(

از فحوای همين امثال است، که مرچ  و نمک و عسل و حنظل را در نوشته ها، به اندازه و متناسب بهم الهام  
، خودم هم اندک بخندم و آن وقتی ميسر ميگردد، که از سخنان و "خنداندن"بسيار آرزو دارم که در پهلوی . ميريزم

حت و انبساطی دست ندهد، ميروم به اگر در هيچ جای ديگر چنين فر. کارهای لطيف و شيرين لذت حاصل گردد
شباهت پيدا ... و " مزاح"و " لطيفه"و " فکاهی"و " طيره"و " طنز"سراغ آن وبسايت مشهوری که هر حرکتش به 

مرادم از آن سايت . را ميدرم" راز"نه خود پردۀ تمًا مرادم را درک ميفرمايد، وگرخوانندۀ ارجمند ح. کرده است
. ميسازد" اشتک اشتک"کرده و خود را " طفالنه"هم حرکات " سن کهولت"و در " الیپخته س"کهنساليست، که در 

کرده " چارغوک"ايست، که هنوز " چهارده ساله"مراد از آن وبسايت : اگر بازهم پرده ندريده باشد، فاشتر ميگويم 
  !!!!و با شيرينکاری ها، آدم را گرده کفک ميسازد

را باز ميکنم، خنده دست ميدهد و آنقدر خنده ميکنم که اشکهايم سر "  کودکچارده سالۀ"هر وقت دروازۀ اين سايت 
ديری بود که اشتهای خنده بسر نزده بود و دروازۀ اين سايت را هم تق تق نزده و از مطالب آنچنانی آن لذت . ميکند

  !!!  آنچنانی بدين معنی  که نگويم و تو خود بدانی. نبرده بودم
ديگری که در اين تازگی ها ديده ميشود، يکی هم ابتکاريست که اين سايت از اول ماه " شيرين"در پهلوی کارهای 

ــ و به گفتۀ ايرانيان " روز بين المللی" چون  ازين  :؛ چون"رروز کارگ" بخرج داده؛ شايد هم به افتخار ٢٠٠٩می 
  !!!! نه چرکی بود و نه پرکی،در آن سايترنجبران و زحمتکشان، ــ " روز جهانی"

  :از همين روز به بعد، در تاالق مقاالت مينويسند 
اين پورتال بنا به تراکم کار، مسؤليت اماليی، انشايی و ويرايش مطالب نشراتی را به عهده « 

  ».نميگيرد
شيرين و ) کارک های (زنده باشی کتی ازی کارکای" من...من "...سايت  « :؛ مه ميگم » .دا بله خوشالی « 

تو همه را بس " نمک کانِ "پيدا نشود، " نمک"شده ای و اگر روزی در بازار " نمک"خی کوت تو بي. تا"يننمک"
  »!!!استو بسنده 
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 به غور از نظر بگذرد، تناقض گوئيی آشکارا در آن آن ــ " امالی غلط"صرف نظر از ــ " جمله"اگر همين يک 
  : است از دو برخ مزدوج؛ بدين معنی مفهوم و مدلول خود، متشکلقالب و اين جمله از نگاه . ديده ميشود

  :که در قسمت اول ميگويد 
وط ميشود به خود نويسندگان ــ تا اينجا مرب." پورتال مسؤوليت امالئی و انشائی مطالب را به عهده نميگيرد"

  .مطالب، زيرا اين سايت نميخواهد مطالب را از نگاه امالء و انشاء دست بزند
  :اما وقتی ميگويند که 

 ميگيرد، ارتباط" من...من "...اين ديگر به خود پورتال ." ال مسؤوليت ويرايش مطالب را به عهده نميگيردپورت"
  :از همينرو ميگويم که.  مطلب نيستخود نويسندۀکار  معموًال" ويرايش"چون موضوع 

  :زيرا ، نقض ميکند " اهل قلم" جملۀ دوم جملۀ اول را ميشکناند و به گفتۀ 
   نميگيرد، يعنی چه؟؟؟را به عهده" ويرايش"مسؤوليت " افغان جرمن"بر اينست، که جملۀ دوم مشعر 

اين نکته قصۀ همان ." را به عهده نميگيرد" ويرايش"ويرايش ميکند، ولی مسؤوليت آن " افغان جرمن"يعنی که 
  :چرسی را که روزه گرفته بود، به ياد می آرد 

از طرفی .  شده بودت نزديک شام بسيار به عذاب و بيتابدر ساعاگويند که کدام چرسی روزه گرفته و « 
همينکه توپ افطار . همان بود که به هزار خواری و زحمت، تا افطار صبر کرد. نميخواست، روزۀ خود را بشکناند

  »!!!"الهی مه گرفتم، خو تو قبولش نکنی: "زده شد، در حالی که نولۀ چلم را در دهن گذاشته بود، گفت 
  :هم ميخواهد بگويد، که " افغان جرمن"
  

را به ذمه " ويرايش"ما ويرايش ميکنيم، اما نسبت تراکم کارها مسؤوليت صحت و سقم آن « 
  ».گيريم نمی

  
 آخر خانه پر پلو، وقتی که زورت نميرسد، بيچی دوتا نميکنی؟؟؟ وقتی که زور تصحيح و اصالح مقاالت را نداريد 

   :صاف و ساده بگوئيد، که!!! را بدنام بسازيد" دال ماش"بهانه بياريد و ــ که هرگز نداريد ــ ضرور نيست که 
  

 ما از عهدۀ تصحيح امالئی و انشائی مطالب بدر شده نميتوانيم، چون جاغور و به گفتۀ ايرانيان «
  » . را نداريمیچنين کار" عـُرضۀ"
   

  :و نيز بگوئيد 
  

م است ، ازين سبب مطالب وارده را اصًال نه تنها اين، بلکه چون کارها بسيار زياد و متراک« 
  »!!!نشر ميکنيم" سوتۀ حافظ"و بمانند " خدای پجات"نميخوانيم ، و همه را 

  
  :که  بلی بگوئيد و به جار بلند باطالع هندو و مسلمان و گبر و ترسا و يهود برسانيد، 

  

ی جديد ما ايجاب اين خط مش. از مدتهاست که خط مشی جديد نشراتی را اختيار فرموده ايم« 
 سايت را به ولخد" کليد"از همين خاطر، . يمنشر فرمائ" ناخوانده"د، که مطالب را ميکن

نويسندگان داده ايم، تا مطالب خود را ، خودک شان درج سايت نموده و هرچه دلک تنگ شان 
ه هر  را پيدا کرده، ک"حمام عمومی"يت چون وبسايت مدرن ما حيث. بخواهد، همان را نشر کنند

اگر مدرن تر و به سويۀ امروزيان گپ . کس جان خود را کيسه بزند و کيسه مالی در کار نباشد
  :بزنيم، 

 را دارد، Self-Service " سلف سرويس"و " بی در و دروازه" و "باز"سايت ما حکم بازار "
و " زادبازار آ"ما .  غرض نباشدکه هرکس خود کارک خود را بکند و ما را بکار هيچ کس دخل و

استيم و دروازه های ما " شهر خربوزه"، و " شهر عالال" اصطالح شيرين عاميانۀ کابلی، به
  ». واز است" چارپلقه"، و سعد و نحس زشت و زيبابروی هرگونه متاع خوب و بد و 

  
" نام گم"لۀ ــ بايد دانست که اين سايت آن جم" عجائبات روزگار" عاميانۀ کابلی به گفتۀــ و " عجائب روزگار"از 

زير " ولی احمد نوری"چنانکه در تاالق مقالۀ جناب . خود نيز مينويسد" پيرهای ُمغان"را در فرق نوشته های ) ١(
و در نوشتۀ ديگری ) ٢٠٠٩ می ٤مؤرخ " (اردوی پاکستان يک شهر کليدی را از تسلط  طالبان بيرون کرد"عنوان 

، در هردو ) ٢٠٠٩ می ٣مؤرخ " (آرزوهای آلمان برای افغانستان"زير عنوان ) ٢" (ترجمان جاودان"که از قلم آن 
  .بچشم ميخورد" نام گم"، اين جملۀ برازندۀ 

  :وقتی اين کارروائی آن سايت را می بينم، همان لطيفۀ مشهور کابلی بيادم می آيد که گويد 
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نماز خفتن را هرچه ديرتر (» "وو هَُُپ"ياد تر اس و اگر ايچ نخوانی خو زنماز خفتنه هرچی دير بخوانی ثوابش « 
  : يعنی ))از همه بهتر ("پو هو"بخوانی ثوابش زياد تر است، و اگر هيچ نخوانی، خو 

 به حد اعظم خود ميرسد، اگر اين "ثواب. "د، ثواب داردنين اصالح نشر کود بهرقدر مطالب را اصالح نکرده و
  !!!!!! ود پورتال باشدخ" پيران مغان"حاصل دسترنج " مطالب اصالح ناشده"
  

برهانند، " مالمت"بگويند و نوشته های خود را از زير بار " سر تاس از پاکی خالص"سايت ، " پيران مغان"وقتی 
  :نبايد گله کرد که مثًال . از نوشته های ديگران، دگر اصًال نبايد گله کرد

گرديده و يک مقاله بعد تر، مقالۀ ديگری از مطلبی نشر "  يوسفزیذکريا"همين امروز از نويسندۀ گرانقدری بنام 
يک بام و دو "و يا " يک شهر و دو نرخ"آنکه گفته اند . اشاعه يافته"  پوپلزکريا"نويسندۀ عزيز ديگری به نام 

خدا هفت . ، بدو شکل نوشته اند"چشمرس" را در عين صفحه و در عين "زکريا"کلمۀ . ، يعنی که همين" هوا
و " ض"را به " زکريا"ميبود، " من...من "... ی را بيامرزد، که اگر او هم در سايت پشت داکتر وفا معصوم

  .باال ميبرد" يک شهر و چهار هوا"و " يک شهر و چار نرخ"هم مينوشت و حديث را به " ـظ"
  

را گم آن خود راه خود " پيران مغان"وقتی  اين سينما و صحنه های تمثيل اين سايت را می بينيم، و می بينيم که 
  :کرده اند، بياد همان بيت معروف حضرت حافظ می افتيم که 

  

  ؟؟؟دوش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما        چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما
  

چه توقع و گله "  مريدان"و "  رهروان"راه خود را گم کرده باشند، از "  من...من "...سايت " پيران خراباتی"وقتی 
   داشت؟؟؟ای ميتوان

  :ميخواهم به صراحت تام بگويم که در اخير اين معروضه يک نکته را 
" تیـگِل"وقتی نوشته های خود متصديان پير و جوان اين سايت را از نظر ميگذرانيم، که آگنده از هزار غلطی و 

ور نداريد، برويد و اگر با. است، ديگر به نکوئی در می يابيم، که اين سايت قدرت پيرايش مطالب وارده را ندارد
 برويد و آن مطلبی را !!!ت را از نظر خريداری، بخوانيداعالنات و اعالميه ها و خط های متحرک و روان اين ساي

» افغانستان رخ در نقاب خاک کشيد" حنجره طالئی"خوانندۀ « به پيروی از مقالۀ  ــ ٢٠٠٩ديروز ــ چارم می که 
تکست های مختلفی را بخوانيد که در سراسر . نوشته شده بخوانيد" الند"لجليل بندۀ خدا، در بارۀ مرحوم استاد عبدا

کليک کنيد و بعد " نشر مضامين توسط نويسندگان"برويد و در صفحۀ آبی، بر نوشتۀ . اين سايت به نظر ميرسند
 ظاهر گرديده ببينيد که چه چيزی ظاهر ميگردد؟؟؟ من مگر همين حاال برايتان کليک کرده و آن جمله ای را که

  :اين جمله ازين قرار است . مينويسم
  

  :دي کليد دخول را در اينجا بنويسلطفأ، دوخولصفحۀ . نشر مضامين توسط نويسندگان
  

  :دو اشتباه امالئی ديده ميشود الاقل ئی فراتر نميرود، ا ساده ای که از سطح صنوف ابتدردر همين يک سط
   شدهآورده" دوخول" به شکل که" دخول"ــ يکی غلط نوشتن کلمۀ عربی 

  "!!!! همزه"نوشته اند " تنوين"که بدون تنوين نوشته شده ــ در عوض " لطفًا"ــ ديگر کلمۀ 
يافت، که همه از عدد به دهها و صدها " شهر خربوزه"مجلس و در هر گوشه و کنار اين لازين مثالها ميتوان فی ا

  .، سر زدهدست و انگشت خود متصديان و اداره  چيان پورتال
  :ازين تشريحات مختصر نتيجه ميگيريم، که 

و وقتی که چنين است، . در تمام اين پورتال کسی سراغ نميگردد، که رموز امالئی و انشائی را درست بلد باشد
  :معروف ما را بدست ميدهد، که  فقط مصداق همان مثل " نام گم"نوشتن آن جملۀ 

    

  !!!!"نميرسه، آلو ترش اسدستم به آلو "
  

اينرا ازين سبب نوشتم که . ی که جيمش مکسور و دالش مشدد است"جد"ــ " جد"يک نکتۀ ديگر را ميگويم، اما به 
  " :هزل"و " طنز"نخوانند ــ  و نه بر سبيل " پدرکالن"در معنای " جد"آنرا " من...من "...متصديان محترم سايت 

  

مطلب نشر " نيم دو و"نه بطور اوسط ؟؟؟ شما روزا"تراکم کارها"از شما ميپرسم، که کدام 
  "!!!توبه خدايا"نی ـ، يع"سوبه خدايا"سخن ميگوئيد؛ " تراکم کارها"ميکنيد و بعد می آئيد و از 

  
از صميم قلب مگر تصميم اين سايت را صميمانه که در طبق اخالص پيشکش گرديد، در آخر اين معروضات 

  :تصديق کرده، مينويسم 
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را " حيحص"ست نمی يازيد، چون در آن صورت امالئی و انشائی دخوب است که به اصالح 
" تذوير"را " تزوير"خواهيد ساخت، "اختشاش"را " اغتشاش"خواهيد ساخت؛ " غلط"

و " ضکريا"و " ذکريا"را " زکريا"، خواهيد ساخت " اعيار"را " عيار"خواهيد ساخت، 
  !!!!!!!!و قس علی هذاخواهيد ساخت ؛ " ظکريا"

  

  !!!، تا طنز آينده، خدا يارتان والعافيهرتمت بالخي
  

نوشتم، و اگر انبساطی  دست نداده باشد، گناه من نيست؛ تقصير اين قلم سربريدۀ بدقلغ " طنز"اين سطور را بشکل 
  !!!!!است) بد قلق(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
در اصطالح عاميانۀ زنان کابلی وقتی . ناميدم" نام گم"را " من...من "... ــ من آن جملۀ تاالق رواق پورتال ١

زنان ". نام گم"يا " بينام"رند، بلکه ميگويند  سخن گويند، نامش را نميگياهند از کدام چيز خطرناک و ترس آوربخو
ازين فرهنگ ظريف عاميانه استفاده . بود" گژدم"را استعمال ميکردند، مرادشان " نام گم"معمر کابلی وقتی کلمۀ 

  . خواندم" نام گم"را " من...من "...ۀ سايت لکرده و آن جم
ايمان آورده و ازين " ترجمه"است، که به " عطائیدپلوم انجنير کريم "، آقای " ترجمان جاودان" ــ مراد از ٢
ی که وطن و مردم  دردناکدر شرايط" : او خانه پر پلو"آخر . هرگز دل کنده نميتواند" عطاء و عطيۀ خداوندی"

يک ثانيۀ اضافی برای "و )  بازی پوکر در قطب شمال"(قطعه بازی در قطب شمال"مظلوم ما قرار دارند، ديگر از 
و خود ميدانی که !!!! سخن مگوی... و  " توريزم در فضا"و " يکی ميگيرد و ديگری می پردازد "و" شب سال نو

به لحاظ خدا بس . را دارد" گناه"در چنين شرائط ، دست زدن به کارهای پيش پا افتاده و بی ارزش و مبتذل، حکم 
  :ا بياد می آرد، که ر" ولی خدا"و آن هم چه ترجمه هائی، که حديث آن "!!! ترجمه"است، اينقدر 

  

  ".اغ بود، مگر انار شيرين ندانستسالها در ب"
  

  .ت هيئت خنده آور را بخود ميگيردکه بسا اوقا" لفظ به لفظ"و " تحت اللفظ"ترجمه های 
و ديگر " ياهو"و " گوگل"آگاه گردند، بروند و از " ترجمه"ميخواهند از کنه و ذات " ترجمان جاودان"اگر جناب 

و اگر حوصلۀ اين کار را نداشتند ، بروند و همان مقالۀ اين بندۀ .  کنندۀ معلومات آفاقی، مدد بجويندصفحات عرضه
  . ، از نظر جناب عالی خويش بگذرانند" ترجمانان ُچست و ترجمه های نادرست"مسکين  را زير عنوان 

  
  
    

 
  


