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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire  طنـــز

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

   ٢٠٠٩ می ١٦        برلين، 

  
 
 
  

 وردبی خود بـُورد، از کيسی بار کی ُمـه
  

  )ردرد، از کيسۀ بابۀ خود ُبهـر که ُم(
  

  نزـــ َمنـــز ولِدط
  

  :و من ميگويم، که " خنده نمک زندگيست"گويند که 
  .هم مبتال باشد" فشار خون"کند، ولو به تکليف بنوش جان " نمک"هر کس بايد ازين 

  :به چندين رقم حاصل ميشود " خنده"
  . خنده دار و لطيف فراهم آورده جائی و يا پيش کسی که برايش قصه هایــ يا آدم ميرود ب

  ، می آيد و"پوسته چی خنده"و " خنده رسان" و " لطيفه گوی"می آيد، يعنی آن  خود بسراغ آدم " خنده"ــ يا اينکه 
  .   دروازۀ آدم را تق تق ميزند

البته با ارائۀ اين . د حال ميشود، که کسی سر بخود بخندخود بخود دست ميدهد و حالتی عايد" خنده"ــ بعضًا مگر 
  : مثل کابلی نيست، که ميگويد نکته مرادم فحوای 

    
  ».خيله خند، خود بگو و خود بخند« 

   
انسان ميگذرد، " خاطر"و " ذهن"منظورم اينست، که بعضًا قصۀ خنده آوری از سينمای . نی قطعًا مراد ازين نيست

 خود و خاطرات وچون انسان در اکثريت مطلق حاالت زندگی و زندگانی خود، با . به خنده واميداردآدم را که الجرم 
ضرور نيست، که . هم بسيار زياد دست ميدهد" خنده های سربخودی"تنهاست، ازين رو افکار خود است و در واقع 

  :  بخندد؛ يعنی برعکس آن مثل مشهور کابلی که گويد تاآدم دل خوش داشته باشد، 
  

  ».گريه هم دل خوش ميخواهد« 
  

و ميدانيد، که من يک .  برود" خنده"نياز دارد، بايد به سراغ " ندهخ"اين مسکين هم که بمانند هر کس  ديگر به 
 را  هر وقت هوای خنده بسر زد، دروازه اشرا پيدا کرده ام، کهو پر خط و خال بسيار قشنگ و منقش " خنده خانۀ"

زود شو « : فتخواهد گحتمًا خوانندۀ ارجمند ــ و خصوصًا آن ارجمندی که اشتهای خنده بسرش زده ــ . تق تق ميزنم
و ) ١"(زاره ترق"را بما هم بگو، که ما هم از دست اينقدر غم " خنده خانه"آن " نشانی"آدرس و باصطالح ايرانی 

  ».شده ايم) ٢" (غمباده"
  

و آن " کان لطيفه"و آن "  خانۀ خنده"، بدين سادگی آدرس آن )٣"(خواِب دير دارد"اين قلم که باصطالح زيبای کابلی 
  )٤"(ِده ندهد"، تا به گفتۀ کابليان قندول، را برايش نميگويد" یـدن فکاهمع"
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" من... من "... مراد ازين چيستان، سايت قندولک . را ميگويم" چيستان"، جواب " ه دادندِد"خوب حاال که عزيزان 
  .ميکند" خنده باران" را ی دمهر صفحه اش خنده دار است و خاطر آاست و هر کارش و " من منِ  خنده"است، که 

  ) ٥" (خوش هوا"اين سايت، دقايقی را گذشتانده و بعد " شهرستان خندۀ"  واقعًا اگر هوای خنده بسر بزند، ميروم و در 
  .به کارها ميرسمو خوش خوشان   
   

يرايش را مسؤوليت و" سوتۀ حافظ"سايت «  ،  طنزيۀ ٢٠٠٩ می ٥اگر خوانندۀ گرانقدر به ياد داشته باشد، به تاريخ 
و آن .  را نشر کردم، که ضمن آن بر  يک جملۀ رواق اين سايت نکته هائی به ميدان انداخته شد» عهده نميگيردبه

  : جمله چنين بود
  

  ».اين پورتال بنا به تراکم کار، مسؤليت اماليی، انشايی و ويرايش مطالب نشراتی را به عهده نميگيرد« 
  

  : اين سايت، آن جمله را بدين صورت اصالح فرمودند بعد از نشر آن مقالۀ طنزگونه، متصديان قندول
  

  ».اين پورتال بنا به تراکم کار، مسؤليت اماليی، انشايی و تنظيم مطالب ارسالی را به عهده نميگيرد« 
  

 می به بعد، ديدم که ١١از روز . االق صفحۀ اول هر مطلب را زينت می بخشيد ت٢٠٠٩له تا تاريخ دهم می اين جم
  :روف عوام افتادم که ـر معـبه ياد آن شع. يز رخت سفر بربست و از باال به پائين ترقی کردهمين جمله ن

  
  مهای عالم رو به باالست         من از باال به پائين می تــََرقــَترقی 

  
  :گرديد آن سايت قندول مطالب  ِ "شاه نشين"بلی، از همين تاريخ به بعد جملۀ ذيل زينت بخش 

  
 خود را بعد از غور باشد، خواهشمنديم مطلب ميهيت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسندمسئول: نوت « 

  ».کامل بما ارسال بداريد
  

 شست سال پرتاب گرديدم، که خرد بودم و با خواندم به زمان کودکی و در ماوراء و آن طرف وقتی اين جمله را 
و " خواجه صفا"افتاد که در دامان کوه " باغ قاضی"گذرم به . ميداختکودکان گذر به بازی های طفالنه و بچگانه ميپر

زديم؛ که عبارت  به بازی های مختلف دست میو در آن زمان . قرار داشت" ارفانعاشقان و ع"در ابتدای گذر 
، " کانماته گ" ، "فوتبال" يعنی "توپ بازی"، "تير بازی"، " مير بدکان"يا " توب دنده"، "دنده کلک" :بودند از 

، " جفت اس طاق؟؟؟"، "کانَپــَق"، "ز بازیـُـج"، " بندر بازی"يا " بندر ُبرد"، " درخت بازی"، " چشم پتکان"
ِ  سنگ"، " سنگ جنگی"، " سنگ دورک" ، " سنگ انداختن"، " ماهگکان"يا " ماه باشی"، "فرارک زدن
در . و غيره که هر کدام داستان دگر و حديثی شيرين دارد" بـَـلکــَه"، " قـُـُـتــَکان"، " ز بازیـچارمغ"، " غانچکان"

، " ُبـته ُبـته آمين"؛ از قبيل  پرداختيم  به بازی های زمستانی می ود،ها ميسر نب ها که امکان اين بازی زمستان
" چيلک بازی"، " يخمالک"، ) با گلوله های سخت و نوک تيز برف"( تخم جنگی"، " توپ جنگی"يا " برف جنگی"
قرار داشت، که با " گدی پران بازی"البته در صدر بازيهای زمستانی . و غيره" تار جنگی"، " چيلک جنگی "يا
" دونفره"يا " دو بدو"، تعدادی "فردی"تعدادی از بازيها  .همراه بود" جنگ انداختن گدی پران"و " شيشه زدنِ  تار"

  .تران بازيهای خاص خود را داشتندو دخ. و تعدادی هم بشکل گروهی و در تيمها اجراء ميگرديدند
اين بازيها جزئی . اگر فرصتی دست داد، در مورد بازی های کودکان کابل نوشتۀ مستقل و مبسوطی تقديم خواهم کرد

چون کودکان ضمن چنين بازيها نه تنها وقت خود را خوش .  و تربيه و تنميۀ بدنی کودکان بوداز فرهنگ پرورش
  . ميگذرانيدند، بلکه در عين زمان ورزش و سپورت هم ميکردند

بود، تو گوئی مزاج تقريبًا در هر بازی گونه ـر، بر زبان راندن عبارات موزون و مقفی و شعوجِه مشترک اين بازيها
شايد همۀ اين بازی ها . م ما از همان آوان طفلی و کودکی نضج ميگرفت و مشق شعـر گفتن ميکردشاعرانۀ مرد

  .نبوده و تعدادی فقط صبغت محلی داشته و مخصوص هر گذر و منطقه بوده باشد" کابل شمول"
  

  : بچه ها ميگفتيم  و برای هشدار)باال می انداختيم(قيل می انداختيمرا " سنگ"بود، اگر هيچ مضمون و بازی دگر نمي
   

  ).هر که مرد، از کيسۀ بابۀ خود برد"(ی خود بوردبکی مورد، از کيسی با هر"
  

بدين ترتيب باصطالح از همان اول از گردن خود خالص ميکرديم، و مسؤوليت سنگی را متقبل نميشديم، که می آمد 
سنگ ) پائين آمدن(دوخته،  فرآمدن  ازينرو همه چشم بطرف باال .ر فرق کسی ميخورد و سرش را خون ميکردو ب

  .ميکرديم" بچ " ،را نظاره کرده و خود را از ضربت سنگ
کی مورد، از کيسی بابی خود  هر"را با اين مضمون خواندم، به ياد همان " من... من "... وقتی جملۀ قندول سايت 

  کرده و به بچه ها هشدار ميداديم، که ما کودکان هفت هشت نه ده ساله واقعًا اين احساس مسؤوليت را.  افتادم"بورد
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و احيانًا اگر سنگی از باال می آمد و فرق کسی را ميشکست، مسؤوليتش بدوش خود . سنگ به فرق سر شان نخورد
  و اين سايت قندول؟؟؟". سنگ انداز"ميبود، و نه به بدوش آن " سرشکسته"آن 

، از همان اول مسؤوليت را بدوش " ها و سرشکنی هاسنگ اندازی "اين سايت قندول هم شايد با تداعی از چنين 
را به عهده گرفته، که " نامه رسان"و " پوسته چی"و " داگی"گوئی که اين سايت فقط  وظيفۀ تو ديگران می اندازد، 

  " :صايب مهربان"آخر بابا جان و . به خوب و بِد نامه و پاکت و پارسل دخل و غرضی نگيرد
گک سايت قندولک خود را بسته و با سايت و باشد، دروازيت در وجود شما مرده حساس مسؤول وقتی که اين ا

  !!!!!!!! کنيد؛ خير و خالص"  خدای په امانی"مايت  و پورتال و پورتال بازی 
  

   برای چه؟؟؟؛  و ميدانيد " طنز بچۀ منز"يعنی آمد ، " طنـــز ولد منـــز"در عنوان 
مثًال . استفاده ميشود" لـهَمُم"يل آمِد گپ و آوردن ابهام در سخن، از کلمات در زبان دری گفتاری بسا اوقات بر سب

مردکه کار « ، » حالی بگو که کار ما کدام  چاره ماره داره يا نی؟؟؟« يا » يگان پلو ملو درک اس؟؟؟« : ميگويند 
  .و هذالقياس»  از نصيحت مصيحت نيسفالنی« ، » بيدر خوانده) کار مار را(ماره 

باعث خنده و انبساط خاطر خوانندۀ گرانقدر " طنــز" هم در همين سياق بکار رفته و هم بخاطری ، که اگر اين "منز"
  !!!!نگردد، از همان اول عذرش خواسته شده باشد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  

  !!!!!خنده دار آيندهواقعًا  ، تا طنزهای عافيهتمت بالخير و ال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
زهره اش "د، که از غم بسيار اصطالح زيبای عاميانۀ کابليست و به کسی گفته شو) زهره تــََرق" (زاره ترق" ــ ١

  .نيز گويند) زهره کفک" (زاره کفک. "بترقد و بميرد
آنکه پيکرش از دست غم بسيار، ورم "، " آنکه از غم باد شده باشد"اصطالح زنان کابلی و در معنای " غمباده" ــ ٢

  .از مصادر معمول اين ترکيب است" غمباده ساختن"و " غمباده شدن". "آورد و آماس کند
  .است" زود دست بکار نشدن"و " دير جنبيدن"اصطالح عاميانۀ کابلی و کنايه از "  دير داشتن خواِب" ــ ٣
 ــ در شبهای سرد و طوالنی زمستان کابل عزيز خانواده ها دور هم در زير پته های گرم و نرم صندلی نشسته و تا ٤

نمی بودند، بلکه برای خود مصروفيتهای دلپسند خلق " ن صم بکم فهم ال يرجعو"البته  . نيمه های شب بيدار ميماندند
قصه و افسانه  بود، ـوزه و توت و چار مغـز پهندر حالی که روی صندلی بساط کشمش و نخود و جلغمثًال  . ميکردند

 يکی از.  اين و آن خبر ميدادنددسترخوان غيبت را نيز هموار ميکردند و از خوب و بِد".  چيستان"ميگفتند و يا 
و . يکی چيستان ميگفت و ديگران ميکوشيدند، که جواب آنرا بگويند. بود" چيستان گفتن"مصروفيتهای بی ضرر همانا 

و . خواهش ميکردند، که خود جواب آن چيستان را بگويد" چيستان گوی"اگر احيانًا به حل چيستان موفق نميشدند، از 
 ه و يعنی که يک ِد)خير ده بدهيد(» خی ده بتين « : ه ميگفت او هم بدون چون و چرا حل معما را بدست نميداد، بلک

ده کيپک از « يا » خی قلعۀ قاضی از تو« : گفتند  و صندلی نشينان برايش ِده ميدادند، مثًال می. روستا را بمن ببخشيد
وقت بود، که آن ن تنها در آ. »قالع قـُلــُخـَک از تو"يا » ارگ شاهی از تو" يا »خواجه صفا از تو« و يا  » تو
هم بجا مانده و يا که با  کابلی هنوز پسنديدۀشيرين و رسوم خدا داند، که اين . حل معما را ميگفت" چيستان گوی"
 جنگ و فساد سياسی در وطن، "ليل و نهار"و "  و نمانربگي" و )  يا ضرب و حربضرب و گرد("ضرب و گرب"

  يار عدم گرديده اند؟؟؟؟ته و رهسپار دآن  پديده های زيبا همه رخت بربس
خاطر با طبع خوش و "تلفظ ميگردد، اصطالح کابلی و در معنای " خوش اوا"که در زبان عوام " خوش هوا" ــ ٥

  " تازه و گوارا
  

  


