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 Political Satire  طنـــز سياسی

      
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جوالی ٢٦برلين، 
  

  
  

  دی بازی انتخاباتــُافغانستان مظلوم و گ
  

  "یشوروائ"و کانديدان " پلوی"آرای 
   

  "مالخور"و 
  

  بن منــــزاطنــــز 
  

  :)١( ان و گدی بازیکدختر
چندی پيش بصورت ضمنی، گوشه ای از بازيهای کودکان کابل نازنين را در يکی از مقاالتم، شرح دادم و در آن 

، يکی از بازيهای خاص "آمد گپ"امروز بنا بر ضروِت . اشارتی رفته بود، به بازی های مخصوص دختران
  .اختصار تشريح ميکنمه ان کابلی را بدخترک

 شيوه را دو کلمه ای اند، انفکاک ناپذير و در هر جای در زير چرخ کبود که بروی، خالف اين" بازی"و " کودک"
خود، " جوع طبيعی"نياز دارند، و کودکان افغان برای اشباع اين " بازی کردن"تًا به اطفال طبيعـ. نخواهی يافت

اگر . ِ  ملک ما، در ايجاد بازی و بازيچه دست می يازند"ما غريب و دوده غريب"عروِف مطابق به همان مثل م
به سراغ کودک مسکين افغان نميرود، کودک افغان هم آرام ننشسته و بازيچه و آلۀ بازی مورد ضروت " بازيچه"

  .جور ميکند" لاز ِگ"خود را به اصطالح 
من در آوان . ست، که خود ميسازند"گدی"آنها " بازيچۀ"و "  بازیآلۀ"و " گدی بازی"بازی معروف دخترکان کابلی 

را از پارچه ها و تريشه های " گدی"کودکی بعضًا به تماشای اين بازی جالب دختران ميپرداختم و ميديدم که چه قسم 
 آن گدی ها هر دختر قــُطی يا سبد و صندوقی را برای گدی های خود برميگزيد و در. تکه های نو و کهنه ميساختند

بستۀ  و يک خانوادۀ وقتی در خانۀ گدی نظر می انداختی، يک فاميل. ميناميدند" خانۀ گدی"را جای ميداد، که آن را 
مادر کالن "عالوتًا ، و در فاميل بزرگ" پدر و مادر و اطفال"يل خرد عبارت بود از فام. را می يافتیخرد و يا کالن 

ان گدی ها را با ذوق و سليقۀ کدختر.  ماما و دگر خويشان قريب جای ميگرفتندو عمه و  خاله و کاکا و" و پدرکالن
ميناميدند،  سرخی و " زن گدی"گدی های زن را که .  ملبس ميساختنداص درست کرده و با جامه های درخورخ

 نيز مطابق "ِ  گدیمرد. "اخت را بجان شان هميکردندسفيده زده، به هفت قلم می آراستند و لباس های قشنگ خود س
ه خانۀ گدی را با اتاقهای متعدد تعبي.  و کاله و لنگی ميداشتپيراهن و تنبانبه ذوق دخترکان، شکل و شمايل مردانه، 

، مزين )رخت خواب يا بوغبند" (رخت خو" گليم و تشک و بالش و حتی صندلی و کرده و با اثاثيۀ وطنی، مثل
  . ميساختند

بازی ميکردند، يعنی که چند دختر، خانۀ گدی خود را گرفته، ميرفتند و در دخترکان معموًال بصورت جمعی گدی 
،  را "تدبير منزل"دختران از طريق گدی بازی گويا اولين مشق دوخت و پخت و ساخت، يعنی . کنجی  می نشستند
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 مردانه و زنانه  از طرف گدی های خود گپ هم ميزدند و اکت و اداء های با گدی ها وايشان. می کردند و نه تنها اين
آروسی "ا ميگرفتند، که آنر" عروسی"حتی برای گدی ها . و دخترانه و بچگانۀ ايشان را تمثيل ميکردند

البته که . ند، که ضمن آن صحنۀ عروسی را مطابق به رسم و رواج کابل، می آراستندميخواند) عروسی گدی"(گدی
از طرف هر .  که به هفت قلم آرايش ميشد)عروس گدی("آُرس گدی"ميبود و "  گدیشاِه"آروسی گدی، "در محراق 

خالصه تمام چيزهائی را که در زندگانی . کشيدند گدی، گپ ميزدند و صدای مطابق به حال و احوال گدی را می
  .خانوادگی خود ميديدند، همه را در مورد گدی های خود تطبيق ميکردند

گدی . نشسته و خاموشانه با گدی های خود مصروف ميگشتندبدين ترتيب دخترکان کابل ساعات متوالی در گوشه ای 
نيز بود، " تمثيل"و " اکت"و " تياتر"بازی نه تنها مشق زندگانی آيندۀ دخترکان شمرده ميشد، بلکه در واقع مشق هنر 

چون دخترکان هر کدام زمام سخن گفتن و حرکات و سکنات گدی های مرد و زن و کودک خود را به عهده داشته و 
  .ناسب با حال و احوال هر کدام، آوازی ميکشيدند و حرکاتی را انجام  ميدادندم
" مفشن" ولی ولنگار انگليس می افتم، که در بنگلۀ به اصطالح ،لن خانم خرپوی اين سطور را مينويسم به ياد آوقت

اش قصه به همينجا و ک. را نگهداری ميکند) ٢( Teddy" تدی"خود در لندن، سه صد و شست و پنج گدی مشهور به 
ها نام گذاشته و برای هر " تدی"اين زنکۀ بيکار که گوئی مغزش خراب شده است، بر هر يک ازين . ختم ميگرديد

زنکۀ کمپير هر روز به نوبت سالگرِه هر . و کاش قصه در همينجا خاتمه مييافت. تعيين کرده است"  روز تولد"يک 
، "تدی" هر يک شيرينتر اينکه در جشن سالگرِه. قصه دنباله نميداشترا در پيش ميگيرد و کاش " تدی ها"يک از 

و ميدانيد که اين زنکه که سال از دوازده ماه و ماه سی روز و هر . را دعوت ميکند" بی مضمون"دوستان مثل خود 
يق شأن  کيک تولدی با شمع های الروز جشن تولدی گدی های خود را برگزار ميکند، ساز و سرود هم برپا ميکند،

و کاش اين زن . ها می افروزد و بعد به نمايندگی از تدی هايش، خود شمع ها را يکايک پف و خاموش ميکند"گدی"
  :م، که بزرگان ادب دری را، نثارش ميکردميداشت، تا همان بيت معروف " ريش"
  

  فروزدبر که ايزد  راغی را ــــــــچ
  هر آنکس ُپف کند، ريشش بسوزد

  
  :ر همينجا بگذاريم و بپردازيم به شرح چند ترکيب عنوان مقالهاين مقدمه را د

  

  "رأی پلوی"ــ 
مردم مظلوم افغانستان که به فقر مواد غذائی دچارند و ماه ها روی .  گرفته ميشود"پلو" يعنی رأيی که به زور 

ن فاتحه داری تا آن ، که مزه اش ازين طوی تا آن طوی و ازي"پلو"را نمی بينند ــ بگذريم از " گوشت و پوست"
فاتحه داری، در دهانها ميماند و بوی خوشش آدم را بيهوش ميسازد ــ بسيار خوش اند که از قضای روزگار، 

، چرب ميسازد و "مشک سارا"انتخاباتی صورت ميگيرد و شکمهای اين گرسنه و آن گرسنه را با پلوهائی با عطر 
  . مستمسِت

  

  "شوروائی "ــ
در قديم ها، در صف خوراکه ها  و غذاهای افغانی، . مينويسد" شوربا" که لفظ  قلم آن را "شوروا"منسوب است به 

يعنی در جائی که پلو و چلو و هوسانه های رنگارنگ قد می افراشتند، . در آخرين رسته می ايستاد" شوروا"
  :يت پيدا کرد، که و از همين سبب آن ضرب المثل پشتو عموم. در آخرِ  آخر قرار ميگرفت" شوروای مظلوم"
  

  )" است را، شوروا هم بسمال " يعنی( ». ته شوروا هم دير دیآخوند« 
  

  "مالخور"ــ 
 دارند، اين )٣( کابليان قــُلی پران که در پراندنِ  طنز و کتره و کنايه، يد طوال".باب دندان مال" يعنی "مالخور"

را درست کرده و آن را در مورد شيئی استعمال می نمودند، که ارزش آن به پائين " جگر سوز"اصطالح سوزنده و 
آخوند ته شوروا هم « همين جاست، که مثل گزندۀ از. درخور مال های مسکين ميگرديدترين درجه اش نزول کرده و 

اما چه چاره که کس جلو دهان . کندمصداق پيدا مي )زياد است شوروا هم بسيار ، حتیيعنی برای مال(  ».دير دی
  :زمانی در يکی از مقاالت نوشتم !!!! ق خدا را گرفته نمی تواند و زبان مردم درياستلخ

حۀ اتومی برآمده له است، که حتی آخوندان ايران نيز در صدد توليد اس شدمالخورحدی به " یروتکنالوژی ذ" « 
  »....اند

  
  ):سوراخ کردن بجل"(لـُجسوالخ کدن ُب"چه نوشته شد، حکم مقدمه و تمهيد را داشت و حاال آمديم سرِ  تا اينجا هر

م ستوران اشغالگران بسر ميبرد، در افغانستان خون چکان و در کشوری که از هشت سال آزگار بدين سو در زير ُس
 کودکان را ِ"چل مرغک"انه، که همان افسانۀ هر کدام از کانديدان چهلگ. از مدتيست که طبل انتخابات را مينوازند

نداخته، ازين کوی بدان کوی، ازين سرا بدان سرا و ازين وال بدان وال قدم اد ميدهد، دهل دوسره را به گردن ابه ي
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و بگذاريد، که اول آن افسانۀ کودکان را بازگويم، که بار بار از زبان مادران و مادرکالن های خود . رنجه ميفرمايد
  :ده ايمشني

  سی سانه اوسانه ،
  چل مرغک ده يک خانه

  آش پختم دانه دانه
  يقانه دادمديک چمچه بابه 

  بابه ديقان ما ره گندم داد
  ديم گندمه به آسيا بور

  آسياوان ما ره آرد داد
  ديمبه تغار داآرده 

  تغار ما ره خمير داد
  به نانبای داديمخميره 

  نانبای ما ره نان داد
  م به مال داديه نان

   دادمال ما ره کتاب
  ه خوانديمکتاب

  خدا ما ره مراد داد
   

ی افغانی را در داخل و خارج وطن،  جمعوسائل ارتباطو باجه خانۀ وقتی افسانۀ انتخابات را ميشنوم و دهل و سرنای 
 :صد و چند سال پيش از امروز فرمودت می افتم، که هف، به ياد همان بيت معروف حضرت خواجۀ شيراز، حافظ 

 

   در پس آئينه طوطی صفتم ميدارند
   ازل گفت بگو، ميگويمآنچـه استاِد

  
رقم ميزنند و هيچ کار " ازلاستادانِ "و کشوری که سرنوشتش را اشغالگران يک کشور مستعمره و در بابا جان؛ در 

 چه معنی دارد؟؟؟" انتخابات" صورت بگيرد، نميدانم که "پس آئينه"يست، که بدون اجازۀ  ن"دولتی"اصطالح ه مهم ب
 :پناه ببريم، که ر حافظ ـ باز بدامان شعراه دگر  نمی ماند، مگر اينکه

 

  زين قصه هفت گنبد افالک پرصداست
  کوتهنظر نگر که سخن مختصر گرفت

  
و " گدی ها"م که ستدانو من ند،  دار چه مفهومکه انتخابات در يک مملکت اشغال شده،و انفس نيز، تمام آفاق ميداند، 

در پی تحميق و " درگد"های استعمار، چرا مردم را اينقدر احمق فکر کرده اند، که "چل مرغک"و " ی هاتد"
  ؟؟؟؟؟؟ اند؟؟؟استحمار شان برآمده

که و دريابند، ما بياموزند، ، " چاندی مسلمان"عوام کابلی، زيبای اصطالح ه و ب، بی آاليش اينان الاقل از مردم ساده 
، " انتخابات رياست جمهوری"جع به باصطالح ما را رامن نظر مردم .  کدام نظر نگاه ميکنندايشان بدين انتخابات به

  : ارائه ميکنمذيًال
م کرده رأيدِه افغان برای انتخابات ثبت نا" ده مليون"چار سال پيش، در آستانۀ انتخابات رياست جمهوری، بيشتر از 

 انتخابات ثبت نام کرده اند،  اين رأيدهندگانی که برایست؟؟؟ رقمدهندگان امروزی چند اي رأبودند و ميدانيد، که نصاب
يعنی که حتی نصف افغانان انتخابگر چار سال پيش هم حاضر نشده اند، تا . از چار و نيم مليون نفر هم تجاوز نميکند

، و چه و سيليی ُمحکم تر ازين سراغ نداريم، که از طرف مردم ما . درين انتخابات اشتراک ورزند
 نواخته ،ِ  ايشانی" هاچلمرغک"و " اتدی ه"و " گدی ها"وی اشغالگران و به راموشانه، خ

  !!!!!!!ميشود
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
دست می يازيدند، در حدی که ترانه " تير بازی"اهتمام داشتند، بچه ها به " گدی بازی" ــ همان سان که دختران به ١

  : افتاده بود که ميگفت ی کودکانای سر زبانها
  شد) بهار(غچی غچی بار                    

   گل انار شد                                     وخِت
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  تير انداز شد) بچه ها(بچا                                             
  گدی باز شد) دختران(دخترا

که بازی " تير بازی"در مورد . کان کابل نظر انداخته شدرقصدًا بر گوشه ای از بازی دخت، در شرح ضمنی باال 
  .هد شدمخصوص بچه ها در بهاران بود،  در آينده پرداخته خوا

  
،  Teddy  مراد از.ميباشد Theodore Roosevelt است که نام کوچک Theodoreمصغر  Teddy "تدی" ــ ٢

Teddy Bearکه شکار خرس را دوست ميداشتد، دار، "تئودور روزولت" به ب تسان است، که ا .  
جمهور ين رئيس  م٢٦سالگی ،  ٤٢در سن و نام داشت، " تئودور روزولت"پدرش هم که " تئودور روزولت"

، مشهور ترين رئيسان "براهيم لنکلنا" و "تامس جفرسن" و "نجارج واشنگت" با گرديد،اضالع متحدۀ امريکا 
 در  راسنگیچارگانۀ اين هياکل غول آسای .  استجمهور امريکا ميباشند، که مجسمۀ مشهور ايشان در کوه کنده شده

  خارائين از صخرۀ يک لخِت،  South Dekota" ی جنوبیوتادک" در ايالت Mount Rushmoreکوه موسوم به  
  ")گوگل"با استفاده از معلومات شرح ( . اندکندهپوزۀ کوه ، 

صفت و "در زبان عربی . است" دست دراز"، ترکيب صفت و موصوف عربی و در معنای "يد طوال" ــ ٣
صفت "، " موصوف مذکر"يعنی که برای . دنباهم مطابقت دار" کير و تأنيثذت"و  "جمع و ِافراد"از نگاه " موصوف

ست، که در آن چنين "زبان دری" و اين برخالف . بکار ميرود" صفت مؤنث"، " موصوف مؤنث"و برای " مذکر
ظر به به مذکر و مؤنث تقسيم ميشوند، صفت و موصوف را ن" اسماء"چون در زبان عربی . به حساب نمی آيدروالی 

از همين . است" مؤنث"، به حساب سماعی عرب، "دست"کلمۀ عربی و در معنای " يد. "جنسيت بر آن تطبيق ميکنند
  ).است" اطول"مؤنث " طوال(".رايش بکار رفته استب" طوال"رو صفت مؤنث 

، يعنی " بيضا.("انتساب دارداست و به حضرت موسای نبی، " دست سفيد"ست، که در معنای "يد بيضا"مثال ديگر  
   )است" ابيض"، مؤنث "سفيد"

  :فرموددر وصف حضرت محمد، و شاعری از قدما 
  

   يد بيضا داری، دم عيسیسف،رخ يو
  آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری

  
  ". مشکالت امالئی در زبان دری"بحث بيشتر و مشرح  را در زمينه ميگذارم به سلسلۀ 

  
 

  


