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 Satire طـــــــــــــــــــــــنز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ جون منه، نيو يارک
  

  
  

  
  رسـَچ ایِ سگرت و مرّب ترشیِ 

  

  ظاهرًا طــــــــنز
  

در برلين سر کرده و به مانند صدها سری که تر کرده و کل نکرده باشم، در گوشه ای از قات و قوِت اين نوشته را 
  .از قضاء، تقدير چنان رفته بود که نامه در نيويارک بسر رسد. کمپيوتر گذاشته بودم
  :قصه ازينقرار است 

لی بود ُپر آب، که در آن سوخته های بديدن دوستی رفتم و اولين چيزی که بر سر ميز کارش توجهم را جلب کرد، بوت
 :پرسيدم. سگرت آببازی ميکردند

  
 »انداختی؟" ترشیِ  سگرت"مگر « 

  
  :گفتم.   خنديده گفت، که نی ميخواهم دود سگرت هوا را ملوث و آلوده نسازد

   
  »!!!خوری که غمشان را نمي بيچاريتوا بجان دل و درون« 

   
  »!!!افتيده ای" بيرون"و در فکر خود را فارغ ساختی " درون"از غمِ  « 

  
  :  افتادم که  قديمی کابليان  فکر همان مثلبه
  

  "پيش روی از آروسا و پشت سر از شبشا"
  )پيش روی از عروسها و پشت سر از شبشها(

  
  :اين مثل به نحوه های مختلف ديگر نيز در زبان عاميانۀ دری ما ترسب کرده است؛ مثًال به شکلی که گوئيم

  
  " فرتش حالل، دگيش گوشت خوکجرت و"
  )جرت و فرتش حالل، دگرش گوشت خوک(

  
  :و يا در هيئت

  
  "ليابات شار اسشنيده که ا"

  )شنيده که علی آباد شهر است(
  

  :يا 
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  "صدای دول از دور خوش اس"
  )صدای دهل از دور خوش است(

  
  :شعرای ما نيز در زمينه قلم بسيار فرسوده و مثًال فرموده اند

  
  " ميبرد دل و نزديک زهره رااز دور"

  
  :يا 

   و موسی شنيدههمد ديدحم
  "شنيده کی بود مانند ديده"

  
  :چنانکه مردم هند گويند. ولو با اشکال و قوالب متفاوتميشود،  ديده نيز نص اين مثل در زبانهای مختلف جهان 

     
  "روتی موتی کـُچ نهی، سامانه َبُهت َبُهت"

  ، مگر سامانه از حد گذشتهنان و لباس درک ندارد: يعنی
  

  :لمانی مثًال گويندادر زبان 
Vorne hui und Hinten fui  

  
  بوی بد دلربا و پشت پيش روی: ترجمه

    
  :موضوع ازين قرار است کهدر هر صورت 

دور نرويم و ملک خود را . انسانها بيشتر متوجه ظاهرند، تا باطن؛ به ظاهر خود ميرسند و باطن را فراموش ميکنند
وقتی مثًال قرآن مجيد و کالمِ  اهللا تعالی قرائت ميگردد، مردم بدون اينکه به نص کالم خدا نظر داشته : ر نظر بگيرمد

مصری و يا " عبد الباسط عبدالصمد"اگر قاری استاد . باشند، متوجِه آواز و زير و بم شدن صدای قاری می مانند
قرائت و در خم و پيچ هر آيت شريف ميگريند و جام جام اشک افغان بود، همه يکجا با " برکت اهللا سليم"استاد 
مگر اگر کدام قاری کريه الصوت و بد آواز بود، اصًال راديو را پرچو ميکنند، چه رسد که به فرموده های . ميريزند

  .خداوندی گوش فرانهند
  

" تزکيۀ نفس"ويات گرديده بودند، عرفای عاليشأن ما که از ظاهر و امور دنيوی و ماديات بريده و متوجِه باطن و معن
پاک و " درون"و آئينۀ " دل"را سرلوحۀ کار خود ساخته  و بدين نظر رسيده بودند، که تا لوح  )١ ("تزکيۀ باطن "و

  .صافی و مصيقل نگردد، نور حق در آن هرگز متجلی نميگردد
  

  :اگر موضوع را عام تر ساخته و در ساحۀ گسترده تر از نظر بگذرانيم
دست می يازد، که طبيعت و طبيعِت زمين را فاسد می " کرۀ زمين"به کارهائی در طبيعت و خصوصًا در بشر 

حفظ الصحۀ "اينجاست که مسائلی چون . خود آدم را نيز می کــَنند" بيخ"سازند و اين کارهائی اند که در واقع 
لبته وقتی گپ تا اين حد بزرگ شده و ا.  علم ميگردد،"حفظ محيط زيست" و به حساب برادران ايرانی ما "محيطی

کشيد، بايد موضوع را گذاشت برای فرصتی مناسبتر، تا مسأله با عمق بيشتر، ) ٢"(افتاوه و لگن"باصطالح کابلی به 
  !!!شگافته گردد

  
  :رفت و قصه ای به يادم امد" حفظ الصحۀ محيطی"گپ از 

برپا " همجنسگرايان"در سالهای پيش در يکی از روزهای اول ماه جوالی که هوا خوب گرم ميشد، در برلين جشن 
در نفس شهر برلين و در " نيويارک"  ياد ميشد، به تقليد از Christoffer Street Dayاين جشن که به نام . ميگرديد

پارکی بزرگ و فوق العاده وسيع در " تير گرتن ".، برپا ميگشت"تير گرتن "Tiergartenمنطقه ای موسوم به  
در . ( نيويارک نيز، بزرگتر باشدCentral Park" سنترال پارک"مرکز شهر برلين است، که شايد از نگاه ساحه از 

چندين جادۀ بزرگ ميگذرد و اين " تير گرتن"از وسط ). مقايسۀ اين دو پارک معظم، مقاله ای جداگانه خواهم نوشت
برگزار ميگشت و دران " تير گرتن"در جادۀ بزرگ وسط " همجنس بازان"روز . سمت قسمت ميکندپارک را ق

" بی بند و باری"درين جشن از هر . از سراسر المان و جهان اشتراک ميکردند" همجنس گرا"بيشتر از دو مليون 
اين ميخوردند و چون شرکت کنندگان ميلونها بوتل بير و و. ای که در تخيل بگنجد و نگنجد، صورت ميگرفت

مليونها . کفاف نميکرد، مردم ميرفتند و در بيخ هزاران درخت پارک ميشاشيدند" پيشاب"توايلتهای سيار جهت رفع 
همان بود . ليتر شاش مگر بيخ درختان مسکين را کنده بود و هزاران درخت با ارزش و کهنسال به خشکی گرائيدند

  .ممنوع ساخته و درختان پارک را نجات دادند، جشن را "حفظ الصحۀ محيطی"که بخاطر 
  :نکته ای را که در اين رابطه ميخواهم بگويم اينست
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برای دولت المان هيچ مهم نيست که هزاران و مليونها ليتر شراب و بير روزانه مصرف ميگردد و دل و جگر 
" صدقۀ سر"صحت مردم . دان" محيط زيست"چون آنها گويا فقط در غم . بيرخور و شرابخور را ويران ميسازد

  !!!!!!مبالغ هنگفت مليونيی، که از درک ماليات مشروبات الکحلی، روزانه به جيب دولت ميريزد
   

حاال اگر از جديات گذشته و دوباره به طنز و هزل بگرائيم، دلم ميشود به آن . می بينم که گپ کامًال جدی گشت
  :دوست جاناجانی بگويم

اکتفاء نخواهی کرد، بلکه اگر روزی کارت از دست ما " ترشی انداختن سگرت"نها به اگر من ترا ميشناسم، نه ت
  !!!!!!!کنی جور "مربا"هم " چرس و ترياک"اشد که از ب، زود )٣(مردم به ترياک رسيد

  
" حياتیمادۀ " اين دو مضرۀجلو بسا عوارض " چرس و ترياک" آخر با مربا انداختن 

  !!!!!گرفته خواهد شد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :اتتوضيح
پاک "عربی و در معنای " يلتفع"، مصدر باب ")تبصره و تذکره و توطئه و تفرقه و تنميه"بر وزن " (تزکيه" ــ ١

و مؤنث )  صفت مشبهه(کلمۀ عربی" زکی". "پاککاری نفس و باطن"يعنی " تزکيۀ نفس و باطن"پس .  است" کردن
مغالطه کرد، چون هردو کلماتی اند " ذکی"با "را "  زکی"البته نبايد . نيز از عين ريشۀ ثالثی برخاسته اند" زکيه"آن 

  .را ميدهد" باذکاوت و هوشمند"برخاسته است، معنای " ذکاوت"ه از مصدر ک" ذکی"با معنی و مستعمل و 
  .است" جدی شدن موضوع"اصطالح زيبای کابلی و کنايه از " و لگن کشيدن)  آفتابه(گپ به افتاوه" ــ ٢
ست به بن ب"و " به تاوان رسيدن"نيز از اصطالحات زيبای کابلی و مراد از " از دست کسی به ترياک رسيدن" ــ ٣

  :چنانکه شاعری زيباکالم و طنزگوی فرمود. است" کشيدن
  

  )کشيد(يدای ُسرفه ز دست تو به ترياک رسم کار
  

، چون در پهلوی معنائی که در باال شرح داده شد، مراد شاعر اين هم کار گرفته شده است" توريه"درينجا از صنعت 
  .ار ميگرفتندک" ترياک"، از "سرفه"هست، که در قديم معموًال برای تداوی 

 
  


