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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Satire طــــــــــــــــــــــــــــــــنــز

          
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی  

   ٢٠١۴ جوالی ٢۴برلين ــ      
  
  
  
  

  دينه روز قُوَچک و شادی و امروز

   قِرتقان و
  طـــــــنـز کابلی

  : نام ماندند و وجِه تسميه اش را اين طور گفتند"دوستُم"عبدالرشيد جنگساالر را مردم کابل 

مردکه در ھنگام گپ زدن، وقتی طرف مقابل خود را مخاطب قرار ميداد، ھميشه ميگفت 

 يا "جانم" يا "عزيزم"؛ چنان که ديگران گويند " مندوستِ " يا "دوسَتم"؛ يعنی "دوستُم"

  :مثالً چون گويند. "بادارم"

  »!!!!!!کوبُ يک دفه ھمی گپِک نوکرتام گوش ! ، بادارم...، عزيزم  ...جانم«

از بس .  نوازش زبانی ميداد"دوست" ھم چنين ميکرد و مخاطب خود را با کلمۀ "عبدالرشيد"و 

ته بود، مردم کابل ھم  ورد زبان و تکيه کالمش گش"دوستُم" ميگفت و "دوستُم دوستُم"که مردکه 

 آن قدر "مدوستُ "بعدھا کلمۀ .  نام ماندند"مدوستُ " را نثارش کردند؛ يعنی که سرش "مدوستُ "نام 

 "مدوستُ " ھم خود را "عبدالرشيد"سر زبانھا افتيد و در زبان خلق خدا پيچيد، که يک روزی خود 

 انبعاث يا پيدايش "شجرۀ" خود يا" سجره"تا اينجا .  ھم ھمی باليد"دوستُم خواندن"ناميد و به 

  :دگام دارهاعزازی  يک نامک "دوستم"مگم ھمی . "دوستم"کلمۀ ) منبعث شدن(

وفات ميکرد و  تی فردی از فاميلی در کابلای قديم که دنيا گل و گلزار مالوم ميشد، وقدر زمانھ

می نشستند و رضای حق ميرفت، برايش گليم يا گلم می انداختند، روی ھمان گلم ھباصطالح به 
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بعد از .  زاده شد"گلِم غم"به ناله و فِرياد و زاری و اشکريزی ھمی افتادند؛ از ھمينجا ترکيب 

ميکردند و زندگانی سياِق ) جمع("جم" را "گلم غم" گريه و واويال و ماتم، "چھل شبانه روز"

 را گلم کسی" يا "گلم کسی را جمع کردن"پس شجرۀ . سابق و عادی را به خود ميگرفت

 "شدن" مصدر "ورداشتن"  و"کردن"در عوض  در حالت فعل الزمی . آمددست به "ورداشتن

  .را استعمال کردند

 و !!!"بس اس دگه گلمشه جم کنين" يا "خدا گلِمشه جمع کد" يا "گلمش جمع شد"عباراتی چون 

يباً ھمه شامل آنان کابلی، که زنان پير کابل تقر) بددعاگر(ــ و زنان بدواگردر تداول افتادند  ... 

ل ل و بُ خدا نيست و نابود و قُ "؛ يعنی !!!خدايم گلمته جم کنه" به رسم نفرين و دعای بد، ،ميشدند

  .را بر زبان ميراندند !!!"و سرُچک و سرنگونت کنه

از " و يا "کردن/نيست و نابود شدن" مفھوم " گلمکردنِ /جمع شدنِ "بنابرين در تدوال معنائی، 

  . را گرفت"برداشتن/دنصحنه برداشته ش

پسانھا به دگر نقاط کشور سرايت ــ چنان که سرنوشت بسا کلمات است ــ اين اصطالحات کابلی 

  : مثالش را در سطور ذيل ميخوانيموکرده و افغانستانشمول گرديد؛ 

در زمانی که وطن عزيز ما در اشغال قوای اشغالگر شوروی  قرار داشت، سراسر افغانستان را 

  مقاوت ساخت پشاور، يکی ھمزمرۀ گروپھا و تنظيمھایاز . جنگ مقاومت فراگرفته بودقيام و 

احمدشاه ميرود، سه قوماندان ــ آن از در ھنگامی که حديث .  بود"جميعت اسالمی" تنظيم

. دشمرده ميشدنجنايت اين حزب قدرت و سه پايۀ رکن ــ سه معلم قادر مسعود، تورن اسماعيل و 

ھست و بود و زمانی )  بود"جاللر"از قماش که ("قوماندان ذبيح هللا"ه معلم قادر مشھور ب

  و شايعوابستگان قوماندان امان هللا را که از ُعمال رشيد دوستم بود، از صفحۀ ھستی برميدارد

ا  مسمّ "گلم جم"امان هللا ازان پس به نام قومندان .  را جمع کرده است"امان" ميسازد که گلمِ 

 ھم خاموش ننشسته و سوگند ياد ميکند که به نوبۀ خود به تار و مار "گلم جم" مگر امان. ميگردد

  .پرداخته و گلم ايشان را جمع کندحريفان کردن 

امل حال شو جنبۀ عام به خود گرفته برآمده، و فردی از حالت خاص  بعدھا "گلم جم"ترکيب 

  . گرديد"دوستم"تمام دار و دستۀ 

 "لطيفه سعيدی"ی موجود است، از جمله در يکی از آنھا ميرمن در يوتوب کليپھای جالب ويدنوئ

در يکی از محالت يا باصطالح مروج امروزی وطن، . ــ وکيل ولسی جرگه ــ را نشان ميدھند

و ھمدرينجا، ھمين . سايتھای انتخاباتی انبوھی از زنان چادری دار و ھمه آبی پوش  ديده ميشوند

ه و آتشپرچه است، در حال مشاجره با ژورناليستی نشان  سرسپرد"دوستميان"خانم را که از 

او که از خشم گوئی از زبانش آتش باد ميشود، ژورنالست مخاطب را يکرنگ با کلمات . ميدھند
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يست که چرا به حيث وکيل  نوازش داده، در جواب سؤال بحق ژورنال"بی شرف"و " لَُچک"

باتی شده و به نفع اشرف غنی مردم را به  خالف قانون انتخابات، وارد محوطۀ انتخاپارلمان،

  :دادن رأی وادار ميسازد، بی پرده ميگويد

زار، شست ھزار ُرپه ــــــمه خودم شش ھزار، شش ھ!!! خوب ميکنم، نر واری، شير واری«

. مده اينجه آوردي...  از ولسوالی ه  ھزار زن٢٢، سرويس کرا کديم و ھمی جيب خود داديمره از 

  »!!!!ره خو نميتناونا رای خوده ميتن، رای تُ . مه از نفوذم باالی ازبکايم استفاده ميکنم

 نشده بودند، عجيب "ارجل"و  "وَرهَھرُ "عواّم اصيل کابلی؛ يعنی مردمی که ھنوز مانند امروز 

مردمی بودند؛ پر و پيمان از فرھنگی کھنساِل منحصر به خود کابل، که در طول ُدھور و قرون 

اين مردم از بسا جھات شاذ بودند و ممتاز؛ مثالً در رواداری و . نضج و قوام گرفته بود

مردمداری و ُمراعات آداب معاشرت و آداب سخن گفتن و در ساختن مثلھای ناب و ترکيبات بی 

گل به رويشان گفته نشه و غيبت ايشان ھم نشه؛ ھمی مردم حتی در گپگوئی و . اندازه زيبا

که ھمه اش را امروز زير سقف و ... ور و کنايه و قُلی پراندن و نام ماندن و ساختن گپ و کَ 

 "قان و قِرت" و "ُجفت و قانقُرت"ترکيبات .  خالصه ميکنيم، نيز استاد بودند"طنز"چتر مدرن 

  : کابلی را مد نظر بگيريمِ...و 

اف ــ ـ بی ادبی مبودند و باصطالح ـــ دو دوست صميم را که از ھر جھت ھماھنگ و ھم آواز 

  . ياد ميکردند"ُجفت و قانقُرت"از يک کون گوز ميزدند، به نام 

ی يکجا حاضر ميشدند و ھميشه ئ جا که از ھم جدائی نداشتند و در ھرــ برای دو يار ھمدمی

  . را ساخته بودند"رتقان و قِ "سخنان يکدگر را تأئيد ميکردند، ترکيب 

مھمانی و " امينی را که از کابل نازنين زير عنوان وقتی نوشتۀ کوتاه و عينی جناب عبدهللا

افغانستان آزاد ــ آزاد " پورتال ٢٠١۴ جوالی ٢٢ نوشته و صفحۀ "گردک غنی و عبدهللا

  .  را مزين ساخته بود، خواندم، به ياد ھمين  ترکيبات گزندۀ کابلی افتادم"افغانستان

خود جلو افتاده و به اصطالح جديدخياالن اين دو نفر که در شاديبازی انتخابات از ھمقراغان 

از برکت وسائل مخابراتی .  گشته بودند، برای زورآزمايشی دور دوم وارد ميدان شدند"پيشتاز"

مدرن، ماجرا را ھمه شاھد و ناظر بوديم؛ ديديم و شنيديم که چه واويال و عالالئی نبود که برپا 

خوده ...  و بَکنندکه کم مانده بود خشتک خوده نشده باشد، خصوصاً گروه طرفدار عبدهللا دوسره 

  .پاره ُکنند

و قيماغچای خوريھا رسيده است؛ شبی در اينجا در خانۀ و شبنشينيھا کھا ولی حاال دگه وقت گردَ 

 مھمانی و وليمه و ضيافت افطاری شاھانه برپا ميگردد و شب ديگر، در آنجا در خانۀ "قان"
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 برادرانه  صميمانه وقرت شده به بغل کشيھا و رويماچيھای، جفت و قان"قان و قرت" و "رتقِ "

  .ھمی پردازند

 قان کدام است و حاضر، ِ"قان و قرت"خوانندۀ عزيز و تيزھوش حتماً خواھد پرسيد که از ميان 

قرتش کيست؟؟؟ جواب را به دوِش خوانندگان پرانرژی و شخبروتی می اندازم، که خود را بَِزنُم 

من که با اين سن و سال خود در سراسر اين نوشته و نوشته ھای ديگرم . انند ميد"منم و تلوار"و 

اين قدر زحمت کشيده، تشريحات حق و ناق ميتُم، خوانندگان ھم گوشه ای از کار را به عھده 

  !!!  اسَشیگرفته و تصديق کنند، که انصاف ھم خوب 

بدگوئيھا و کينه ورزيھا و "چنان که آقای عبدهللا امينی درست درک کرده اند، رخت بربستن 

 "دوستی و صميميت و برادری" به "قائد اعظم"، فقط به يک ھدايت و پتکۀ "دشمنيھای ديروزی

  .تبديل گرديده است

 يکديگر را پَرت و پوست "قوچک و شادی"دو تنی که ديروز به تحريک اين و آن، چون 

 "جفت و قانقرت و قان وقرت"، امروز "مقامات ذيصالح"ميکردند، با اصدار ھدايت و احکام 

  !!!گشته اند و کم مانده که از يک پاچه باد پرتافت فرمايند

تا زور نباشه، شرشم تيل " و "از زور کاکاس که انگور ده تاکاس"ھمو که از قديما گفته اند که 

، در روزگار ما ھم کامالً درست و " و خرَگوتا نخوره چوِب تر، فرمان نبره " و يا "نميته

  !!! و صادق افتاده استصائب

  : پورتال خواھد پرسيد"طنزفھم"خوانندۀ ارجمند و طناز؛ يعنی 

 را ھم "قُوچک و شادی" را به آب و تاب شرح دادی، چرا "قان و قرت" و "جفت و قانقرت"

  : بسيار آال و از آال ھم چار ناخون باالتشريح نميکنی؟؟؟

 "وَچکقُ " است و "بوزنه" يا "بوزينه"د از  را درين تداول ھمه ميدانيم که مرا"شادی"کلمۀ 

ِف  مردم کابل .  ــ است"کالن" ــ مقابل "ُخرد"است که کلمۀ ترکی و در معنای " ککوچَ "ُمَصحَّ

 را ميگيرند، بعضاً "توله سگ" تلفظ کرده و از آن معنای "چ" را به ضم حرف "کوچک"مگر 

  پس . "چوچۀ سگ" ھم گويند؛ يعنی "ک سگکوچُ "

   کوُچک سگ=  کوُچک=ک وچَ قُ 

  !!!!:حاال 

شروع کرده " غوزدن" باری باھم روبرو گردند، يکی به "شادی" و )قُوَچک("کوُچک"وقتی 

  "!!!!ِپْخَخس" پرداخته، "ِپخ زدن" ميکند، و آن دگرش به "َوسَغوْ "

در گنجينۀ اصطالحات " قوَچک و شادی " که ترکيباز ھمينجا و با ھمين مدلول معنائی ست،

 آمين. نزول اجالل ميکندۀ کابلی عاميان


