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أ

ظـتقری
) کانکور(خوب،بد،هیچکدام،نه؛ مانند گزینه هاي پرسشی امتحان سراسري

الف،ب ،ج، د  و یا هم به تقلید از ایرانی :افغانستان )الیح(وزارت تحصیالت 
به هر صورت نه چون پرسشنامه . متوسطها خوب، بسیارخوب،بد، بسیار بد

خانه هاي کامالً تشریحی دوران تعلیمی گذشتۀ ما که براي شاگردان بیسواد
ردن حاال فقط با یک تیک زدن و یا حلقه کشیدن و یا هم سیاه ک. برانداز بود

که گزینه یاري کسان تعیین میشود، بسنوشت شخصکلهکاتکی توسط قلم چو
خوب طالع، : هاي آزمون را با فال انگشتان خویش چنین انتخاب می کنند

پشت پرده هم سلیقه و میل . متوسطبسیار خوب طالع، بد طالع و بسیار بد طالع
طراحان آزمون مهم و مطرح است حتا اگر امتیاز دهنده گان خود نادان بوده و 

.                                 پرسشها هم سراپا غلط و مسخره باشند
کی را براي چاپ آه، ببخشید شما گفته بودید که از میان چند اثر تان ی

اندازي انتخاب نموده، برایش تقریظ بنویسم؛ بسیار خوب،کدامش را ؟ باید 
اول به شیوة ایرانی ها گزینه هاي قرعه کشی ترتیب داده طالع این آثار را 

برآمد واقعاً بسیار ) محفل ارواح(ماشاءاهللا ... خوب،بسیارخوب: بیازمایم
.    نیدچاپش ک! مبارك تان باشد نجوا صاحب. خوب

حنیف ثابتی



ب

نجوایی در گوش نجوا و نجوا دوستان

ساز خوبتر براي پرورش شاعر و شهرکابل به خاطر پایتخت بودنش زمینه 
و از هي چاپی همیشه در کابل بیشتر بودده بوده است، زیرا تعداد رسانه هانسنوی

دهۀ بیست خورشیدي رادیو نیز توانست جوالنگاه و مشوق خوبی براي
اما این بدان معنا نیست که در سایر والیات و شهرهاي . آفرینش هاي ادبی باشد

هاي موفق ادبی ه اکثر چهر. افغانستان، استعداد هاي هنري و ادبی بالنده نشوند
که در بدخشان،بلخ، هرات، ننگرهار و سایر شهرها بالنده شدند نیز به کابل 

.ی شدنددار مر و از زمینه هاي بهتر رشد برخورسرازی
را خواندم، متوجه شدم که در بلخ تعداد "سرکُوب"وقتی که کتاب

پردازان را معرفی نجیب نجوا در این کتاب این طنز. زیادي طنز نویس داریم
من چند طنزنویس بسیار موفق را که در هرات و بدخشان زاده . کرده است

.شده اند هم می شناسم
لحظه باز کرده اید و طنزهایش را می نجیب نجوا که کتابش را همین

او با وصف اینکه هنوز جوان است . خوانید، هم برخواسته از بلخ بامی است
.پخته قلم میزند

من چند خصوصیت را قابل یاد آوري "ل ارواحفمح"درطنزهاي مجموعۀ
:میدانم



ج

نجوا هم مقامات و هم تک آدمها را : تنوع موضوع و سوژه هاي بکر-1
ز ساخته است، یعنی او هم زشتی ها و کجروي هاي موسسات را موضوع طن

.می کوبد و هم زشت خویی ها و خلقیات ناپسند آدمها را
ایجاد "لحن طنز"زبان و واژه ها را نیکو به کار می گیرد و با واژه ها -2

امیدوار بود که توانالبته با درنظرگرفتن سن و سال وي می . می کند
.رد زبان ماهر تر و بالنده تر شوددرمیانسالی درکارب

نجوا با شگرد هاي طنز، اشکال طنز و برخی از صناعات ادبی که در طنز -3
درهمین مجموعه او هم طنز مقاله دارد، هم داستان . کاربرد دارد، آشنا است

به گونۀ مثال او از صنعت تحریف)(Parodyطنز و هم پرودي
Distortion "،"لیسه باخطرمزارشریف":مانند.هم استفاده می کند) (

.و غیره"چورستان"،"جهلستان"، "تحصیالت مالی

مزارشریف، نجوا شهرتا جایی که اطالع دارم بعد از معرفی طنز پردازان 
تصمیم گرفته است یک تذکره جامع طنزپردازان سراسر افغانستان را آمادة 

این کمال . ز کرده استاو همین حاال این کار بزرگ را آغا. چاپ بسازد
.قلمش پرجوالن تر باد. عالقۀ او را به هنر طنزپردازي نشان می دهد

جالل نورانی

مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ
دولت جمهوري اسالمی افغانستان



د

نجواي طنز
سال قبل شناختم؛ لحظه یی که صدایش از زیر نجیب نجوا را چهار

با او در ریاست "!؟دهزاد شما هستیدنجیب ":فون باال شدیزنگ تل
ادعا میکرد فعال عرصه . اطالعات و فرهنگ بدخشان با هم بیشتر آشنا شدیم

. طنز است، بیش از طنزنویسی، به پژوهش و تحقیق دراین زمینه تمایل دارد
صحبت هاي قطع و وصل مخابراتی مان ادامه داشت تا اینکه دفعه دوم او را 

.      درکابل، قلب ریگی افغانستان یافتم
نخستین کتاب، راجع به زنده گی و آثار شماري از طنز "سرکُوب"

این جوان ساعی، . نویسان بلخ است که به کوشش او منتشر گردیده است
) بلخ(بسیار هم با معاشرت به نظر میرسد، با معرفی چهره طنز در آیینۀ شعر

.           ی را انجام داده استکار درخور تحسین
نخستین مجموعۀ طنزهاي خود نجوا است و مجموعۀ "محفل ارواح"

نام دارد، به معرفی چیستی طنز،عناصر،قالب "چشم اندازي بر طنز"دوم که
.                  پردازدها و انواع آن می

نماید جوان سخت نجوا با نگارش و تهیۀ این سه اثر، میخواهد ثابت
که نام "محفل ارواح"پارچۀ طنز. جانی است که خسته گی را نمی پذیرد

شیطان "همچنان طنز. کتاب هم از آن گرفته شده، سوژة بسیار زیبا دارد



ه

او که در مجموعۀ سرکُوب نیز آمده است، به باور من یکی از "گریخت
.                 طنزهاي خوب این مجموعه محسوب میشود

، رویهمرفته مملو از نجواهاي خام و پختۀ طنزاست که "محفل ارواح"
درفرجام . میتواند در قاب کلۀ مخاطب تلخی و شیرینی خودش را داشته باشد

.           به این قلم سوژه جو، تجربه و طنز بیشتر آرزو میکنم

نجیب اهللا دهزاد
کابل، افغانستان 



و

گفتارسپ
نخستین نام این مجموعه گک بود که بنابر مخالفت ) شهرما،تشناب ما(.1

. تغییرنام یافت) محفل ارواح( به خودش
طنزینه هاي این مجموعه گک در قالب هاي مختلف ادبی و آزاد .2

. ریخت شده اند
که به من در این کتاب وجود داشته باشدگوناگونی شاید مشکالت .3

. ربطی نمی گیرد
این ) و شیطان گریخت"چ"عروسی بی جنجال، معجزات (طنزهاي .4

نمونه هاي (خ در کتاب سرکوب.هـ1390مجموعه گک درسال 
.با چاپ دیدار کرده اند) طنزامروز بلخ

نه سپاسگزارم که با از جناب استاد عنایت اهللا باوربامیک صمیما.5
همچنان . حوصله مندي تمام، این مجموعه را ویرایش کرده اند

استاد حنیف ثابتی، ، ) پدرطنزافغانستان(محترم جالل نورانیجناباز
یاسین مستور، حشمت عزیزي و سایر دوستان، که در ،نجیب اهللا دهزاد

.مینمایم، سپاسگزاريمرا بسیار زحمت دادندچاپ این مجموعه 

نجیب نجوا



١

___________________________________________________________________________
نجیب نجوا_______________مجموعۀ طنز ________________محفل ارواح 

"چ"زات ــــمعج
______________________

واژه هاي تحسین و . برق چشمک زنان می رفت و بر می گشت
"...وپدرنالت، خانه خراب، خیرنبینی، چوچۀ سگ، خر "سپاسگزاري از قبیل

نثار برقی با السبیکر زبان می چرخیدند، و همواره در دهلیز هاي اعصابم 
برق دو باره خانه را روشن ساخت و پردة تلویزیون تصاویر . منطقه می نمودم

.                                                                                        با ناز هاي دخترانه اش آغازگر برنامه شدبروتینطاق . رنگه را نشان میداد
معجزات واژه "به برنامۀ ! سالم بیننده هاي عزیز رادیو تلویزیون مزاحم( 

خوشبختانه مهمان این برنامه ما جناب محترم . خوش آمدید"هاها و حرف 
ه هایی که از در مورد واژدراین برنامه. است"چرخه"پروفیسور چمن گل

گفت و شنود داریم که توجه تان را به د، با ایشاننمیشوساخته "چ"حرف
.                                                                                             یمیجلب مینمازیبایشانصحبت هاي

و واژه متذکره حرفلطف نموده پیرامون ! جناب پروفیسور صاحب: پرسش
!لومات دهیدکمی معهایی، که از آن ساخته میشود،



٢

___________________________________________________________________________
نجیب نجوا_______________مجموعۀ طنز ________________محفل ارواح 

تان را در اختیار بنده قرار ۀوقت زیباي برنامینکهاسپاسگزارم از: پاسخ
ی هایحرفیکی از عمده ترین باید خدمت تان به عرض برسانم که . دادید
استفاده میشود درقالب واژه هابمب اتم از آنۀفارسی دري که به مثابزبان

این حرف با تولد . است"چ"حرفو مشتقات ارزنده و معجزه آسایی دارد
چرخه، چرخه گیر، چاپلوس، چرب زبان، ( و زاییدن واژه هایی مثل

، چتاق، چرسی، چلمی ک انداز، لیچچارتَکه، چشم سفید، چشم چران،
که در بعضی موارد ،داراي مشتقات بسا عظیم و قدرتمند است...) چغُل و 

به از این حرف مشتقات ساخته شده. یا ویران میسازدشهري را آباد و
:                                      زیر تقسیم میگرددۀصورت عموم به دو دست

واژه هاي چرخه، چرخه گیر،چاپلوس، چرب : قدرت سیاسیدرحریم -1
ما به منظور حفظ قدرت، ۀرات دولتی و خصوصی جامعادر اد...وزبان

اشخاص . بدست آوردن پول به کار میروندومقام، چوکی، ارتقاي موقف
سیاسی ازاین واژه ها به پیمانۀ بسیار وسیع و گسترده استفاده نموده و پدیده 
. هاي شایستگی و استعداد را در قبرستان اندیشه هاي ما دفن می سازند

- که غذاي قدرت در بیخ گلوي شان گیر می ماند-زعماي  وطن پرست ما 
را با گوش هاي کر شان می شنوند، واژه چرب و صداي دهل انتخابات 

پلو ( تصاویر به اندیشه هاي گشنۀ ما ،زبانی را با آب و تابش بکار برده
ماهی ترکمنی امنیت،کباب دیگی بازسازي،داشی عدالت،مرغ بریان ترقی،



٣

___________________________________________________________________________
نجیب نجوا_______________مجموعۀ طنز ________________محفل ارواح 

و بعد از رسانیدن بز اعتماد ملت به دایرة را می چکانند...) بریان صلح و
.                                                                                     را می ریزند"غذاي انتظاري "ما ۀشه هاي گشنانتخابات، به اندی

چشم چران،چارتَکه، چشم سفید،واژه هاي : قدرت اجتماعیدر دایرة -2
به منظور فریب ... زبان و چربک انداز،چرخه گیر،لیلمی،چرسی،چچ

در ... واذیت نمودن،پوره ساختن آرزوها، بدست آوردن اعتماد مردم دادن،
.اجتماع ما استفاده گردیده کار هاي ناممکن را ممکن میسازند

به بمب اتم داشتید یعنی چه؟ه ییشما اشار: پرسش
"چ"ه هايقدرت تخریب واژ،چنانچه که لحظات قبل توضیح دادم: پاسخ

کسانیکه . ن قویتر از بمب اتم استچرخه،چرخه گیر،چاپلوس و چرب زبا
با مقامات عالی تر کار، ارتباط نزدیکدرخواهان مقرر شدن، اجراي زود تر 

و ها ه عالی و هزاران ترقی دیگر باشند، باید کاربرد این واژقف ورتبه، م
گرانقدر، وجناب محترم، بزرگوار معزز ( را با آب و تابش مثلعبارات 

ایشان گل می گویند، خاك پاي تان سرمۀ چشم دانشمند گرانمایۀ با تدبیر،
را بدانند، درآن صورت میتوانند که باالي ...) هایم، نوکر و چاکر تانم و

.                                                                     اسپ آرزو هاي شان سوار شوند
شتید و این چرا تخلص تان را چرخه گذا! جناب پروفیسور صاحب: پرسش

واژه با کار هاي تان چه ربطی دارد؟
امروز خوشبختانه این واژه و کاربردش در مملکت  چرخه پرور ما :پاسخ

آکسیجن ۀبه پیمانه هاي بسیار وسیع و گسترده وجود داشته و ازآن به مثاب



٤

___________________________________________________________________________
نجیب نجوا_______________مجموعۀ طنز ________________محفل ارواح 

م با چاپلوسی و چرب زبانی أکاربرد این واژه تو. در بدن استفاده می گردد
که توانایی -با سواد ةچنانچه بند،زمین به آسمان میرساندانسان را از

.                                                                                     نوشتن نام را ندارم، به مقام پروفیسوري رسانیده است
شما مهارت کاربرد این واژه ها را نزد کیها آموختید؟: پرسش

اربرد این واژه ها و یک سلسله کارهاي مهم و حیاتی دیگر از ک: پاسخ
را  ) ...ملت فریبی، ملت فروشی، قدرت فروشی، قوم پرستی، غالمی و( قبیل

خداوند را ؛فرا گرفتم"کشور یتیم بچۀ ما"نزد زعماي وطن پرست 
سپاسگزارم که زمینه هاي مرگ تدریجی مردم عزیزما را به دستان 

...)     صادر نموده است وایشانار ذخدمتگ

برق چشمک زنان، چشمک زنان نا پدید گشت و ندانستم که آخر برنامه 
.. .به کجا انجامید



٥

___________________________________________________________________________
نجیب نجوا_______________مجموعۀ طنز ________________محفل ارواح 

الـی بی جنجـروسـع
______________________

"مهر"ده سال از نامزدي ام می گذرد و هنوز قادر به پرداخت قلین

خسرم را پیدا . تصمیم گرفتم تا موضوع را یک طرفه بسازم. نبوده و نیستم
داشت نگلکرده گپ عروسی را با او مطرح کردم، اما مرغ او یک 

عروسی، شیرینی خوري،تخت ؛ مواد خوراکه بیارو قلین، کاال":میگفت
ار کنی زلوکسترین هوتل شهر برگدرباید را... خوري وجمعی،خویش

"؟ !صورت دخترم را به تو نمی دهم فامیدي یا نهاین درغیر 

درحالیکه نزدیک بود قلبم مثال بم اتم انفجار کند، برخاسته نزد 
او .درمیان بگذارم-که مانند من نامزد بود-دوستم رفتم تا مشکالت را با او 

:  لپرسی پرسیدمابعد ازاحو. االي چوکی نشسته و یک طفل دربغل داشتب
"دوستم اي بچه از کیست؟"

.ازخودم: گفت
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دوستم تو مانند من نامزد بودي چی وقت عروسی کردي که مرا خبر : گفتم 
نکردي؟     

دوازده سال از نامزدي ام می گذشت و ":نموداو ماجرا را چنین قصه 
روزي از . و خُشویم را پوره کرده نتوانستممن تمام خواست هاي خُسر

نمودم و بعد از سپري شدن چند (...) روزها زمینه را مساعد یافته با نامزدم 
خسرو خشویم بدون اینکه خواست هاي. روشن شد) بار داري( ماه موضوع 

برپا ا برگزاري یک محفل کوچک عروسی ام را شان را پوره کنند ب
".کردند

بدون اینکه با او خدا حافظی دوستم قوت قلبم بیشترشد وباشنیدن قصه
خُسر را درپیش گرفته، قصه دوستم را باالي خود و نامزدم ۀراه خان. کنم

سپري مادرشحالی طفلم شاید هشت ماه زندگی را دربطن . ختمعملی سا
ما آمده با عذر و زاري می ۀو خشویم روز ده دفعه خانسرخُ.  کرده باشد

هرقسمیکه تو می خواهی همان طور عروسی کن ولی بسیار ! بچیم":گویند
"....زود

چهار هزار دالر به من قلین ": میگویم وفعالً مرغ من یک لنگ دارد 
آنغیردرلوکسترین هوتل شهر برگزار کنید،درعروسی ام راوبدهید

بگذارید که طفل ما بعد از تولد کالن شود و عروسی پدر و مادرش را طبق 
.     مادري اش انجام دهدۀبی بی و بابهاي فرمایش
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!تـخـگریطانــشی
______________________

گوناگونی را ز شرانسان ها نزد امیرشان شکایت هاي شیاطین اگروهی
انسان ها رفته و میانخودامیرشیاطین تصمیم گرفت تا . کرده پناه خواستند

.اطالع حاصل کند"مشت نمونۀ خروار"از کردار آنها به عنوان
قصري دید زیبا و مجلل که از موصوف سري زد به قصرحاکم انسان ها 

. میگذردساخته شده، و جوي خون ازمیان آنجمجمه و استخوان انسان ها
امیرانسان ها برتخت طالیی نشسته،کنارش دختران برهنه و خُم هاي شراب 

امیرشیاطین میخواست که طوقش را به حاکم شهرانسان ها به . قرار داشتند
ازینگونه طوق ها چندین حلقه به گردن عنوان هدیه بدهد، اما او را دید که 

.                                       داشت
او سپس سري زد به دادگاه شهر، شعبه قانون،وزارت خانه، شفاخانه، 

:  دید که... دانشگاه و
.قاضیان بی گناهان را به جاي گناهکاران زندانی می ساخت-
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"چیز"حاجت و خانه داريدولتمردان با کتاب قانون پس از رفع-

.هاي شان را پاك می کنند
وزیر، چوکی ها و مقام هاي دولتی و ریاست ها را طبق معامله -

.گري ها به فروش می رساند
شاگردان و دانش آموزان تنبل و واسطه دار درمقام هاي اول،دوم -

.و سوم صنف قرار دارند
.کسی کفش هاي دهن دروازه مسجد را می دزدد-
.ار پله ها را سبک وزن میکندترازو د-
شخصی را فرش زمین می )پلیتبی (موترشیشه سیاه بی شماره -

.سازد
نگهبانان با وارد کردن ضربه هاي دندة دست داشتۀ شان، دنبه هاي -

.کراچی داران را آب می سازند
."... اي خُوار و مادرِته"برادر برادر را دشنام میدهد-
.می بازند"یک دوبه "سیاستمداران ملت را به -
...و

امیر شیاطین درحالیکه بوت،کیسه،ساعت،انگشتري و طوقش را انسان 
دیوانه وار وارد صحرایی شد و برتپۀ بلندي ایستاد و -ها دزدیده بودند

:رویش را به جانب آسمان کرده گفت
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را شیطان خلق کرده اي م ازینکه مای، ترا نهایت سپاسگزارخداوندا-
با شیطان بودن خود افتخار میکنیم که هیچگاهی چنین اعمالی را ما! نه انسان

سپس نزد پیروانش . درحق بشر و هم نوعان خود انجام نداده و نمی دهیم
عزیزانم، پیش ازینکه ما با گناه انسان ها آلوده شویم،باید هرچه : رفته گفت

.ر، فرارزودتر مناطق آنها را ترك گفته به جانب آسمان فرارکنیم، فرار، فرا
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ابیــه تشنــــابغــن
______________________

نشدید را درشکمم حس نموده دفعتيهنوز چاشت نشده بود که درد
تمام یی شدم که درکنج مارکیت ما قرار داشت و از وارد تشناب عصري

باالي .برخور دار بود...لوازم پیشرفته از قبیل کمود چوکی مانند،شاور و
سپس به اندازه یی درفکرعمیق مرغی فرو رفتم که چیزهاي ،کمود نشستم

تازه یی در دهلیز راست عصبم چرخک میزد که گویا من نابغۀ رشته مشوره 
چنانچه که روزي در عقب . دهی درمورد حل مشکالت سیاسی باشم

:         میزخطابه قرار گرفته و با بیانیه هاي بلند سیاسی میگویم که
!ان بوت لیس و عقل لشمارمدسیاست"

برکله هاي سه تُنی مسئولیتاین بار به صورت جدي و محکم با تبر 
هاي وطن فروشی تان هاي وطن پرستی در گوشسرنیتان کوبیده و با 

عقل را پف میگردد که هرچه زودتر دکمۀ هوشیاري را فشرده گروپ 
و عینک هاي بی تفاوتی را باالي چشم هاي گاوي تان ،روشن سازید

چشم ( را با چراغ هاي وطن پرستی"خط دیورند"ار اطراف هگذاشته  چ
امن را ۀهواي جرگپس ازآنمطالعه نموده خود را مال سازید و ) هاي تان
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د که نام تان یاگرمیخواه. تان چرخک داده تنفس کنید) بینی( درآرزو خانه 
در تاریخ همچون قهرمانان وطن فروش ثبت شود پس بشتابید و یک مقدار 

یک خط کردهخاك افغانستان را جدا ساخته به کشورچورستان تسلیم 
را به وجود آورده و یک بار دیگر کتاب تاریخ را "..."جدید تحت عنوان

ه هايصفحکدام تان به نوبۀ خود بااليو هرکردهتبدیل "دیوان ریخ"به
اگر ریخ تان به مفاد . سیاسی تان را بزنیددهۀآن ریخ چندین

میشود وشکم تان سیرذباله دان کشورچورستان باشد جیب هاي تان پر و 
ي اگر به مفاد فغانستان باشد براي جیب ها و شکم هاي تان چندان سود

ا کشورچورستان شد، چنان بسودبه "..."فراموش نکنید که اگر. ندارد
ۀدرد چندین ده،محکم نماید که کشور بی پدر ما"خانه داري"فغانستان

و با حنجرة پاره پاره از گوش هاي خود محکم ردهکویرانی را فراموش 
رهبران بازسازي،عدالت،گرفته تا قیامت فریاد بزند که امنیت،صلح،

"دلسوز،فرزندان وفادار را خواهانم

به بود که نفرمؤظف تشناب چنان با ضرهنوزبیانیه هایم به پایان نرسیده 
محکم دروازة تشناب را کوبید که یک قد ازجایم پریده فکرنمودم هاي

درحالی که بند ایزار در دستم قرار داشت با . که شاید حملۀ انتحاري باشد
فالنی ۀبچ": سرعت بیش ازحد به طرف بیرون دویدم که بعضی ها میگفتند

و نمی دانستم که آیا نابغه استم "...دیوانه شده،اعصاب خوده از دست داده
یا نه؟   
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ل ارواحـــــــــمحف
______________________

یکی از شب .و تاریک استگتنمچند سال پیش وفات یافته ام، گور
که در -یکی از محافل ارواح درخویش خارج شده ۀاز گور مربوطها 

اشتراك کننده گان محفل را .اشتراك کردم-ما بودهمسایه گیگورستان 
از بزرگان و اندیشمندان عالی مقام زبان و ادبیات فارسی دري چون ه ییعد

بلخی، ابوشکور يموالنا جالل الدین محمد بلخی، رابعه بلخی، ابوعلی سینا
اساس نوبت در عقب میزخطابه قرار ند و بهبلخی و دیگران تشکیل میداد

با بیت کهنخستین سخنران محفل خداوندگار بلخ بود . بیانیه میدادندگرفته 
. معروف اش آغازگر برنامه شد

از جدایی ها حکایت می کندشنو از نی چون شکایت می کند  ب
سرزمین نسالم برشما اي کسانیکه با شهکاري هاي ادبی تان خاك ای

تشریف آوري شما را خیرمقدم عرض !را سرتاج ادبیات جهان ساخته اید
ادبیات بهرا صرف خدمتخود تمام عمر من چنانکه شما میدانید . می کنیم
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از.زنده ساخته امخود و اشعار هااین زبان را با نوشتهکرده،وم این مرزوب
حال صدها نویسنده، فیلیسوف، شاعر، طنزپرداز، داستان تاگذشته قرن هاي

به جامعۀ و آثارمکتاب هابا تأثیر پذیريدانشمند شرقی و غربی راو پرداز
سال و جهان غرب تازه متوجه اندیشه هایم گردیده اند . ادبی تقدیم کرده ام

ارج گذاري ةاین نکته نشان دهند.ساخته اندامیالدي را به نامم مسم2007
دراین رابطه شرقی ها هم خدمات و ارج . ستبه من، شما و امثال ماآنها

بنده را در و نام تصاویر چنانکه. را انجام داده انديبی شمارهاي گذاري 
توأم با تصاویر کلکین، میزوکوچ، تانکرتیل، هوتل ها، حمام هاحه هاي لو

هوتل دار، نام موالناي ه به چاپ رسانیده و مرا ب... وو سگرت ،قوطی نسوار
کلکین فروش، میزوکوچ فروش، تیل فروش، نسوار و سگرت حمام چی،

"....فروش معروف ساختند که از ایشان قلباً سپاسگزارم

بلخی ۀسخن را رابعۀرشت،بودده شندرحالیکه حرف هاي موالنا تمام 
:و گفتبه لب گرفت

منم دیوان بدوش شهر موالمنم روغن فروش شهر موال 
(جدید ما شغلفرهنگ دوستانر بعضی از دراین اواخ،دوستان گرامی

ۀکه یک قطعه عکس بنده و بوشکرا برایم مد نظر گرفته اند )روغن فروشی
درحقیقت مراوروغن را در لوحه هاي کنار سرك به چاپ رسانیده اند 

...کردند معرفی )بلخی روغن فروشۀرابع(نام ه بدرجهان علم و معرفت
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نجاري دردست ةندابوشکوربلخی درحالیکه کلکین درگردن و ر
به پاس خدمات ! شاعران و هم مسلکان عزیز": داشت شروع به سخن نمود

ادبیات و زبان ،ده که در راستاي بارور شدن فرهنگشایسته و صادقانۀ بن
مقدس نجاري را برایم ۀمردم عزیز ما وظیف. فارسی دري  انجام داده ام

کلکین سازي و دروازه در بحرهایم را مدنظر گرفته اندکه بعد از این شعر 
"....سازي می سرایم 

"نوبت به دقیقی بلخی رسید و معلوم می شد از وظیفه جدیدش

با شعري آغاز اوسخنان خود را:چندان خوش به نظر نمی رسد"رانندگی
:کرد

"کاه باشد و کنج رباطتوبرةداند قدر حلوا و نبات    هخرچ"

من همیشه با شعر قلم وقدم زده ام ! شاعران، دانشمندان و دوستان محترم
حال که چنین .تا خدمت اندکی ادبی را دراین سرزمین انجام داده باشم

مردم صد دفعه عرض کردم که لطفن وظیفه وضعیت پیش آمده است براي
رحمانه بیوتاسف که شنیده نشداما با ، مناسب را برایم پیشکش کنیدیی 

پیشنهاد نمودند تا توسط تراکتور و بلدوزر برایم را "راننده گی"وظیفه
... کرده و در بحر کثافات پاکی شعر بریزمکثافات شهر را جمع آوري 

سفید پوشانیده بود لب به ۀرا با تکیکی از شاعران دیگر که روي خود
در ذهن شما ایجاد شده پرسشیشاید ! سالم به همه عزیزان": سخن گشود

می ترسم که مردم فرهنگ پرور این . باشدکه چرا روي خود را پوشانیده ام
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لون، تل بوتتمرزوبوم عکس بنده را با افتخار فراوان در نیکر، زیرپراهنی، پ
کاغذ شاعر و نویسنده به نامند و بنده را به عوض کاغذ تشناب چاپ نمایو

ادب علم و ،فرهنگتشناب فروش، نیکر فروش،لباس فروش به جهان 
معرفی نمایند و از بنده تقاضاي سرودن اشعار کاغذ تشنابی، نیکري، گازي، 

....تیلی و روغنی نمایند
ش گرفته،خدا را هزاران مرتبه ا درپیرراه گورستان . محفل ادامه داشت

این یشاعر و نویسنده نبودم اگر ن،که در زمان حیاتکردمسپاسگزاري 
ارج گذاري هاي را برایم مردم فرهنگ دوست و زبان دوست خدمات و

.انجام میدادند که شاخ میکشیدم
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شوم؟رر میـــــکی مق
______________________

،انآمر،انمامور:ه ها و اعضاي اداري و مسلکی آن از قبیلشعببا تمام 
اگر کسی می پرسید که فالنی چند بچه . شناخت کافی پیدا کردمنگهبانان

در کجا زندگی میکند؟ و یا چند دندان کرم خورده دارد ؟ فوراً دارد؟
.معلومات مفصل می دادم 

. نداشتيچندان سودهافروش ترکاري .هوا اندك اندك سرد میشد
آنها را در کنار جوي کثافات ،یخ زده بودگندنه و شبد ها را

که داخل ،ماستري را و سپاسنامه هاي دوران تحصیلیۀگواهینام.انداختم
را که چندین ماه پیموده بودم درپیش یو راه خسته کنبرداشتهدوسیه بودند 

از یمقابل دفتر استخدام انبوه. د دادوورةبدون تالشی اجازنگهبان. گرفتم
خکی باالي چوکی چر،مدیر استخدام. مردم گرد هم جمع شده بودند
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کاغذ ۀپارچ. وردچرخ میخنشسته بود، هرچند لحظه یی به این سو و آن سو 
به اساس آن مقرري صورت بود وشدهنوشته) 501( که باالیش شماره -را

؟برایش دادم تا ببیند که از زیر نظر کمیسیون تیر شده یا نه. میگرفت
هر ! دیوانه کدي تو خو مره "رویم زده با لحن آمرانه گفت ه کاغذ را ب

"دیگه بیا یرو هفت؟ بیدایر شده یا نروز اینجه حاضري میتی که کمیسیون

شما بهتر میدانید که بنده بیش از چندین ماه می شود ! مدیر صاحب : گفتم 
ن که یو شما میگاندکه سرگردان هستم تا هنوز بیشتر از هزار نفر مقرر شده

ت هاي کمیسیون کجا ستند ؟ئنشده، خی اي هیون دایریکمیس
"دیگه بیا  یبرو هفت! نمی فامی هکلیت کاه پراس، هیچ گپ"گفت 

در ذهنمیچیزهای.مقابل در بسته نشستممن دربست وبه شدت در را 
که زنان و مردان هستند ، والدت ،آیا اعضاي کمیسیون( :خطور میکرد

اگر مردان باشند شاید ،اگر زنان باشند چهل روز می خوابندکرده اند؟
)!بیشتر از یک سال

: گفتمقرار گرفتهدر برابرشچندین ماه سپري شد تا روزي از روزها 
کار ها چطور شد ؟                                                             ! مدیر صاحب 

. هیچ مشکل در دنیا نیست که راه حل نداشته باشد": لبخند زد و گفت 
قربان .فقط یک کس  مشکل ترا حل کرده می تواندکه او شاه کل است

. "...سر کل او شوم
.                           جستجوي شاه کل بیرون بر آمدم و من بهداشتگپ هاي او ادامه 
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، او را نیافتم؛ سرانجام را گشتم... ومحاسبه، تحریرات، معاونیت به هايشع
که سرتاس داشت نظرم را به خود جلب يِ مامورسري به شعبۀ پالن زدم و

:خرسندي وخوشحالی برایش گفتم، باکرد
.شاي همه کاراستیکبته که مشکل خیرهرخداجان تُ! مامور صاحب"

حل تُرهمشکل صاحب مدیرصاحب استخدام به مه گفت که شاه کل 
"...میکنه

."! بی نزاکتچکبراي لُ": درحالیکه خشم از سرو رویش میبارید گفت
مدیرصاحب استخدام بر گشتم و گپ هاي مامور سرتاس را بهۀبه شعب

او سرش را به نمایاندن اینکه چقدر کودن استم، .باز گو کردماستخدام
را باالي عکس خودکشید و انگشتيدالریک صد از جیبش تکان داده

"چیز"تو یکل!  همیگم نه او شاه کله ي شاه کلمه ا": او قرار داده گفت 

زبان گرفتی که تا هرشتهکه تو ديحیف اي ماستر... پر اس بر آي بچه
نمی شناسی ؟  ی رابدلشاکلِ و یاصلوز شاکلِهن

ۀباالي پارچهخارج شداستخدام با ناامیدي و شرمنده گیاز شعبه
و ،خدا حافظ) سیون، استخدام، وظیفه کمی( نوشتم که با خط درشت کاغذ 

چندین مرتبه بوسه زده به آنجا گذاشتم تا وظیفه دایمی و آن پارة کاغذ را
.                                                      ترکاري فروشی را از دست ندهمدیمیق
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وانـــــی عنــــب
______________________

نویسنده نیستم که شیوه . کاغذ و قلم آماده است تصمیم نوشتن را ندارم
. فضاي اتاق را چادر سیاه شب فرا گرفته است. هاي نوشتن را بلد باشم

تصاویر کنده کندة مکتب پیش . دست زیر االشه گذاشته چرت می زنم
شاید ده . میآیددر زنگ ساعت سوم مکتب به صدا : چشمانم مجسم میشوند

مسیر مکتب . بودمادرم ساك مکتب را درتختۀ پشتم محکم بسته . ساله بودم
همبازي . مکتب می سپارم"چپ راسی"بهساك را . را درپیش می گیرم

ذهنم مشغول جستجوي چیزي است،فرمان . هایم درکوچه انتظار مرا دارند
زیر خطوط را درتموهایت را نامرتب کن و مقدار لعاب دهن( میدهد که

.                                                                              فرمان ذهن را انجام میدهم) چشمانت بمال
، از اقارب نزدیک ماست،سرمعلمی را به عهده داردۀکه وظیف،معلم جمیله

.  مرا می بیند و صدا می زندناگهان وضعیت مکتب را بررسی میکند ، 
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جه چرا ناوقت آمدي؟اینبچه بیاوا-
.بودمخاموش

چرا ناوقت آمدي؟،گنگه استی،اُ بچه چرا گپ نمی زنی-
:می افزایدخشمش بیشتر میشود. بودمبازهم خاموش

؟بگو که چی گپ شده،حوصله مه تنگ کدي-
.امروز رخصتی بتین کار عاجل دارم! ملیم صاحب-

:و میگویدو برهم میشودبروانش درهم ا
!برو ده صنفت رخصتی مخصتی نیس-
.! ...ملیم صاحب-
!گفتم نمیشه برو اگه نه با چوب رخصتی میتم ته-

.لحن صدایم را شبیه گریه میسازم. جدي تر میشود و رخصت نمی دهد
ملیم صاحب ده خانه ما مرده شده... اُم اُم اُم اُم-
کی مرده؟-
.مادرم-
؟بچه دروغ خو نمی گیوا-
.نی بخدا جان که راست میگم-
می ي دستم را گرفتهمکث می کند و با سرعت توصیف ناپذیرییلحظه

موزیک بلند از خانۀ ما شنیده ، لحظاتی بعد چون به کوچۀ ما می رسیم،دود
:تعجب می کند و با خود میگوید. میشود
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-که مرده شوه به عوض گریه و ناعجب اس ده خانهخودشان، له
.تیپ شان ناله میکنه

معلم جمیله با . مادرم نان می پزد. در را می زند و بعد داخل حویلی میشود
:صداي بلند میگوید

تو نمردي؟،االي شکر که تره زنده می بینم-
.مادرم بی درنگ تعجب می کند

چی شده که اي گپاره می زنی؟،جمیله جان-
بچیت امروز دل از دل خانیم هیچ پرسان نکو، اي ! اي خوارجان-

امی که سات سوم به مکتب آمد به مه گفت که مادرم . جدا کد
مه هم وارخطا شده اینجه دویده دویده . مره رخصت بتی،مرده

.خدا ره شکر که سالمت استی. آمدم که تره چی شده
:رد و بعد میگویدیعجیب فرا میگه ییلبان مادرم را خند

،مادر -که روز ده دفعه بخاطر رخصتی گرفتنخاك ده سر اتو اوالد -
.اي نامراد همیشه امی تو میکنه. هشمی کُشهپدر، برادر و خواراي 

. معلم جمیله که با مادرم خیلی صمیمی و خواهرخوانده اش بود
. گاهگاهی باهم درمورد داشتن کودکان زیاد تبادل نظر میکردند

تربیه داده که نمی . اوالد می زاییچی گپ اس که سال یک تا ! خوار جان-
شما به خدا مثل . کم کوتهمستی هاي شب جمه. تانی نزاي، جبر خو نیس
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که زیاد بکاري هزمین. شورخوردین می زاین.ماشین جوجه کشی شدین
"...میگن کم بزاي محکم بزاي"نشنیدي که . حاصل خوب نمیته

...هردو باهم لحظاتی میخندند

خواب باالي چشمانم غلبه . کاغذ سفید استو پر ازریکفضاي اتاق تا
قلم از میان پنجه هایم می افتد . تصاویر از دیده گانم ناپدید میشوند. می کند

.و نمی توانم بنویسم
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ـداـــــــــــص
______________________

. داشتندخرُد و ریزه کالن و بزرگ باالي چوکی هاي تنظیم شده قرار 
نور . در و دیوار همه جا را با گل هاي مصنوعی و زرك ها آراسته بودند

ه ییعد. اندازهاي رنگارنگ نور را به گونه هایی مختلف انعکاس میدادند
بعضی ها . دیگري دست ها در گوش داشتنده ییگوشکی در گوش و عد

. "!واه واه! شا باش! آفرین"فریاد می زدندهباالي میز کوبید
دم دم ، دم دم، دنگ دنگ، تینک تنک،تق تق غو ( صدا ها توأم با 

اي اي ...اووووو...ترا...تا...با .. نا...غو غو ، عوعوعو،امممممم به، ام به، یا
این صدا ها به قدر قوي بودند که هنوز .فضا را دیگرگون میساخت... ) اي

می در جستجویش راستی چیزي را که نفه. در گوشهایم چرخک می زنند
بر زدم تا بدانم این هیاهو از چه استمن هم آستین ها راآستین بر می زنی،

گونگوناهايو جوابهاذهنم با خود درگیر بود و سوال.و چه معنی دارد
.                                                                                                می زایید

اي صدا هاي گوش نواز  و دل نواز از کدام فارم مالداري اس ؟-
.خرپایگه خُو نیس که خران هنگ بزنند. اي امکان نداره،نی،نی-
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شاید کدام جشنوارة حلبی سازان،آهنگران و فلزکاران باشد؟-
شنیده و سنگدان،چکش،مارتول و دیگر وسایل ضروري ،نی،نی-

.نمیشندیده
ممکن است حیوانات جشنوارة آواز خوانی برگزار نموده ! راستیآ-

!باشن
.هیچ حیوان دیده نمیشه،نی،نی-

بس کو خانه خراب ".که دو دست در گوش داشت فریاد می زدیشخص
."که کرما کدي

اینجه چه گپ اس و اي صداها از چه اس؟! کاکا جان:پرسیدم
! نی که چه گپ اسکور استی نمی بی:با صداي خشم آلود گفت

جک گیالس،چند لحظه بعد همه به یک سو هجوم بردند و با بوت،
.جید قرار دادندمشخصی را مورد تحسین و ت.... وآب، بوتل کوك و فانتا

گروپ موسیقی فتح خان ( که یکوچکۀلوحدیدم که از اثر زدوخورد
در دست داشت "کمای"شخصی که . به زمین افتادنوشته بود) خوش آواز

. آهسته آهسته فرار کردانبار کفش ها و ظرفهامیانسرخ و کبود از 
یچه آواز خوان  با ستعداد و حنجره طالیی":مکثی کردم و با خود گفتم

دگ، امممممممممبه گوسفند، قُکه صدایش از هنگ زدن خر،عوعو س
من پاسخ ، محفل ادامه داشت. "فرق نمی کند... ومرغ، میومیو پشکدقُ

.همه پرسشهایم را یافته به خانه برگشتم
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یــــــــوکراسـدم
______________________

باز کردم باجه ام با آل و ،تک تک شدة ماروزي از روزها درواز
زنم . بعد از احوال پرسی آنها را به مهمانخانه رهنمایی کردم. عیالش بود

از ! خوار جان":پیش ازاینکه چاي و شیرینی تیار کند به خواهرش گفت
.                                    "امریکا قصه کو

، ماهانه میشهروغن ترامریکا برسی نانت ده به هاگ":خواهرش گفت
هزاران هزار دالر عاید میکنی و صاحب تمام لوازم زندگی از قبیل 

زنم که سراپا گپ . چیزهاي ضروري میشويدیگهبلدینگ،کار،کامپیوتر و
هاي خواهرش را گوش میکرد یک نوع اشک امید از چشمانش چکیده با 

ماهم هشامکان داشته باهاگ! خوارجان":عذر و زاري به خواهرش گفت
".اي زندگی خسته شدیمریم چرا که ازیم امریکا بیمیخوا

موضوع رفتن امریکا تقریباً چندین ماه درخانه ما جریان داشت و نمی 
تا روزي از . سرخ و سفید را به خانمم نشان داده بودندهاي دانم که چی باغ 

:یخنم را گرفته گفتهاروز
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"او مردك نافام امریکا میري یا نه؟"

مهمانان هکه پاره کدي، اگاییال کوهزن جان به لحاظ خدا یخنم: گفتم
ببینن باز چی؟
مهتیز گپ":گفتکنج خانه می فشرد با صداي هیبتناكدردرحالیکه مرا 

."!هصورت میکشمتایدرغیروقبول ک
قبول میکنم هگه گپ ترگهگه! خانم جان.خا.خا.خا: با لکنت زبان گفتم

سرم چیغ نزن که پردي گوشمه پاره کدي و یخنمه ییال کو خفیم ولی 
".کدي

. راهی امریکا شدیم،ویزه)پاسپورت(گرفتن گذرنامهاز پسخره آلاب
راهن و تنبانش را کوتاه یرا که زنم انجام داد، نیم نیم متر پیاولین فعالیت

افغانستان نیس که باالي لباس و هاینج! او مردکه":نموده به من گفت
دموکراسی اس، و حقوق زن و مرد هگپ بزنی، چرا که اینجهمشخصیت 

...مساوي
...خانم جان":گفتم
.صدا میکنمهپولیسینه اگ! گپ نزن لوده بی عقل: گفت

.من هم از ترس پولیس هیچ چیز نگفتم
روز می دیدم یک . زندگی هر روز رفته رفته خراب و خرابتر میشد

روز دیگر زیر پراهنی با ؛که بلوزك کوتاه با پطلونک جالی پوشیده
دیگري "استایل"با می دیدم کهنیکرك باریک پوشیده و بعضی اوقات
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می گشت که موها لخت ایستاده، لب ها تا زیرگوش لب سیرین شده، خت ل
پا را از . دیده نمی  شدندکومه ها و بینی اش از کثرت سیخک و حلقه ها 

شراب خوري، "ریکارد"که این حدود فراتر گذاشته تا جایی پیشرفت 
ثبت به نام خود را در سطح امریکا و افریقا ... کشیدن مواد مخدر، رقص و

تصمیم گرفتم تا او را شبی . هر شب دوازده بجه به خانه می آمد.نمود
او در. زمسا، که در گذشته انجام میداد، کارهاي نیک و پسندیدهمتوجه

یک دل را صد دل .، نزدش رفتمآشپزخانه تخم پخته میکردحالیکه در
فراموش کدي که با ه تو رسم و رواج خود! خانم عزیز":کرده گفتم
چی هحال تر. احترام خورد و بزرگ و شوهرت را میکديي،حجاب بود

. چار پاي ساختی؟ه شده که دموکراسی گفته خود
هنوز گفته هایم به پایان نرسیده بود که با تخم پزي چنان محکم به 

که چشم هایم را باز نمودم پولیس یوقت. رویم کوفت که بی هوش شدم
درنظرنگرفتن اصول با خانمم و "زشت ۀجرم روی"هاي امریکایی مرا به 

راهی ها آویزانم ردموکراسی، لبانم را دوخته و یک لنگه در یکی از چها
نوشتهدرآنکهه بودندبزرگ نیز در گردنم بستۀو یک لوحکرده بودند

). یا دموکراسی یا مرگ( بودشده
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ارلمان خانۀ ملت ـــــپ
______________________

همیشه مرا ،وکیل مردم بودت مدار وکه یک شخص سیاسکاکایم 
دوبار نزد ۀاو مرا هفت. تشویق میکرد تا در آینده یک آدم سیاسی شوم

. بهره برماشخاص سیاسی و زمام داران امور می برد تا از گفتار وکردار آنها 
روز شنبه که مصادف به بیست و هشت سنبله بود مرا با خود به داخل 

شده پایه مدور آراستهۀکه میزها و چوکی ها به شکل زینساختمانی برد
یک نفر .براین چوکی ها نشسته بودندخانم ها و آقایانبودند و عده یی از 

رسماً با بیانیه هایش پیرامون .معلوم میشدمنشی جلسهیایس ئکه ظاهراً ر
هر کس می توانست . جلسه را آغاز نمود... معاشات،خرید موتر،حویلی و

. پیرامون آجنداي مذکور نظریات خود را بدهد
یکتن از خانم ها که لب سیرین در دست داشت، با صداي نیمه جر 

اي یک لک دولک را که معاش ":گفتکرده خطاب به اعضاي جلسه 
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نمی ... وپول لب سیرین، قیتک موي، سیخک مويبه خدا ریم یفته میگگ
."شه

مردي که در چوکی عقب خانم قرار داشت گفته هاي او را رد نموده 
مردم هستیم باید مشکالت ةما و شما نمایند! برادران و خواهران":گفت

".اینکه درفکرخود و تخیالت خود باشیمآنها را دراین جا حل کنیم نه 

شان از گفته گروهی از ای. بودندتقسیم شده هو گروجلسه به داعضاي 
بحث . مرد پشتیبانی می کردندآن دیگر از گفته هاي گروهی هاي خانم و 

رفته رفته پیرامون معاشات و دیگر ضروریات اعضا جدي شده می رفت و 
چشم به هم زدن جلسه به دوجناح مخالف مردان و زنان تقسیم دریک 

.رفتمیان آنها در گفزیکی جنگ کار به جایی رسید کهگردید و
زنان اول از سالح هاي خفیفه مانند لب سیرین، قیتک موي، سیت 

.کار گرفتند و به جناح مخالف انداخت نمودند... آرایش و
قوطی جناح مردان نیز از سالح هاي خفیفه مانند قوطی نسوار، 

زد و . کار گرفته به جناح مخالف انداخت نمودند...وسگرت، تفدانی
مانند نیز هر دو جناح از سالح هاي ثقیله کهتر می شد تا آنجایخورد شدید 

بعد از . ل آب معدنی، کار گرفتندت،چاینک، گیالس، بوکرافونایچوکی، م
تن به تن زیرو جنگ شدیک ساعت جنگ سالح هاي خفیفه و ثقیله ختم

در گرفت که زنان ریش مردان و مردان موي زنان را ) نکموي ک( عنوان
.زد و خورد ادامه داشت. می کندند
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":ناگهان نالش کاکایم به گوش رسید که آهسته،آهسته می گفت

"نکتایی یمه ییالکو

ز نیکتایی او خانم قوي هیکل ضمن ریش کنک ایک وجه شدم که مت
به یک مشکل کاکایم را از شر او رها . ندکش میکنگرفته گرداگرد سالُ

: بعد از یک ساعت به هوش آمد پرسیدم. ساخته به شفاخانه انتقال دادم
آن جا کجا بود که مرا بردي؟! کاکاجان

. پارلمان ن برگزاري جلسات سالُ: گفت
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مرموز فهادرــدر و مـپ
______________________

ما چی وقت از ةنمی دانم مملکت پسرفته و سرکنده و پوزمید
نده غرها را از روي سرك ، مشکالت شاخدار و دم دار خالص میشه و ما لَ

تاکی . و دکان هاي لباس فروشی زنانه نجات میتهدهن مارکیت
تصاویرلُخت رنگارنگ را در ذهن خود پرورش بتیم و خود را تسلیم شیطان 

ةاز یکسو نرخ  دختر ها به کر. شویمراهی حمامفرداي آن شبم که ینمای
مریخ رسیده و از سوي دیگر والدین این زمانه با رموزفهمی خدا حافظی 

تی، ده بچیم خورد اس"همینکه سن و سال را مطرح میسازم میگن . گفته اند
، وقت است بخیر که کالن دننکختنههنوز تا هشوروي همسن و سال تر

".میخوریمهتیشدي باز غم

است  و مهره هاي 50قضاوت ده دست شماست سن و سالم کمتر از
کمرم آهسته آهسته باهم وصل میشوند چی کنم؟ هیچ نمی دانم؟ چه کنم 

ویا یایماگر شب ها ناوقت به خانه می.استمغرقخی ده چرتیخدایا ب
بچیم چاشت : پدرجانم می پرسدیایم بسیار به ساده گیماهها به خانه نمی 
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را می فهااگر حق و ناحق ظر".يکجا بودي، خوب شد که نان خورده آمد
با لحن صمیمانه و مپدرجان. ردنداییفایدههیچ م نم و داد بیداد می زنشک

هم ه جان پدر اینار: ویدو میگهسوده را پیشم گذاشتف  کهنه و فروآرام ظر
بخربشکنان و صبح نوشه"

شان ۀچندین سالۀپیراهن هاي کهنپدر و مادرماگر پیراهن می درم باز 
بخر و به خیاط نوههم بدر و فردا تکه اینار":ویندو میگهرا پیشم گذاشت

انبار .منو باالي خود غُر می زویماگر کاالهاي خود را می ش".بتیفرمایش 
خوب هرانام خدا کاال ه! بچیم ": ویدو مادرجانم میگودجمع میشکاال

".تو بشويهمیشویی سر از امروز کاالي تمام خانه ر

به این ترتیب دیدم که همه اسباب خانه و لوازم ضروري و پوشیدنی از 
نو شدند و این شکستاندن .. .وکاالها،ظروف، دروازه، شیشه هاي خانه قبیل 

. واقع شدو دریدن ها بجاي که به من مفید واقع گردند به آنها مفیدها
تا اموال کهنه و داشتند و دارندوالدینم لحظه به لحظه انتظار قهرشدن مرا 

آنها حاضراند که تا اگرچنین حالت ادامه یابد. سازندبرا نو ة خانهفرسود
ۀپیربچسازند و نجوايگنس و گول خود را ،قیامت درد بی زنی مرا نفهمند

"هرگاه فریاد می زنمحاال کار به جایی کشیده که.شان را تنها گذارند

ده فرق اي بچه با مشت "صداي هیبتناکی را میشنوم"! زننننننننن
..."!بزنننننننننننننن



٣٣

___________________________________________________________________________
نجیب نجوا_______________مجموعۀ طنز ________________محفل ارواح 

طانیـــــــشیۀقورم
______________________

:نیازمواد مورد 
عقل و هوش–1
انتحاري-2
وطن فروشی-3
غالمی و نوکري بیش از حد-4
بی عقلی و جهالت-5

:طرز پختن
ۀحلقببرید و سپسابتدا عقل و هوش را در کلۀ سه چارکی تان از بین 

. کنیدغالمی و نوکري را درگردن انداخته خوب با روغن جهالت بریان 
شالق و کیبل هاي بی خردي و خود خواهی و سایر مواد الزم را به آن 

سپس آنرا باالي دیگدان وطن . بیندازید"چرکستانی"داخل دیگ افزوده
اري را روشن نمایید، تا زمانیکه حفروشی مانده و آتش بی غیرتی و انت

بعداً مواد فوق را با .ا انسان بی گناه و مظلوم را به کام مرگ بکشانیدصده
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خوب شور داده و دهن دیگ را توسط سرپوش "امریکایی"کفگیر
سپس دهن .دموکراسی محکم بسته کرده مدت چندین دهه فشار دهید

"فوق را در کاسه هاي ۀقورم"آي اس اي"دیگ را باز نموده با قاشق

و سایر تبنگ هاي جهان خصوصاً افغانستان و عراق ریخته "آیساف و ناتو
ةباالي دسترخوان بین المللی گذاشته و کشور هاي فقیر و عقب ماند

و شما کشور هاي فساد . اسالمی را صدا کنید تا بی غم نوش جان نمایند
).ناخنک جنگ شیر و پلنگ( پیش کن پیشرفته سیل ببینید و بگویید
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هـــامــــده نــــزن
______________________

، دانشمند،گرانقدر، جناب مرحوم خودمبزرگوار،عالی مقام،محترم،
هنوآباد کشور دهدادي والیت فغانستان ناحیةدر قارهستم،نجیب نجوا 

هنوز . هجري مهتابی دیده به جهان پوشیدم) 4+1360(مزارشریف درسال 
طومار و دستمال بینی از برم دور نشده بود که پایم به مکتب متوسطه نوآباد 
دهدادي لغزید و مضامین کلکین گریزي،چوکی شکنی،دشنام گویی، 

سند صنف . یاد گرفتمدر نوبت اول را کتاب سوزيورقص،آوازخوانی
سگرت کشیدن، لت را در رشته هاي لُچکی،تره گري،بدماشی،دوازدهم

عالی ۀهجري نیمه آفتابی از لیس)1380و2x2(درسالخوردن و لت کردن
شانهبنا به تشویش والدینم که بچ. باخطر مزارشریف به پاي آوردم

ۀحضور رنگارنگ خود را در رشت. رفته تحصیالت مالی نماید"فالکوته"
در ردیف دانشجویان دانش پوست بلخ معلمۀالی تربیخمؤسسۀانگلیسی 

ساز عاشق شدن،ریش به زودي مضامین سرنوشت. سنجاق کردم
گذاشتن،نامه پراندن، چاروالی زدن، چرس و پودر کشیدن، استاد کوبیدن، 

ماه 4و20ة دیگر را بعد از گذشت یدبدماشی و سایر سجایاي نیک و پسند
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م پسی را به دست آورد14سایه یی سند هجري )2-1390(فرا گرفته درسال
به منظور اینکه کوچه .شغل مقدس کوچه گشتک را انتخاب کردمو سپس

در رشته . گشتی هایم رونق یابد و درآینده کوچه گشت خوبی  بار آیم
اداره و تجارت مؤسسۀ تحصیالت مالی کارندان ثبت نام کردم تا وقت و 

. ف رسانیده و چیزي را یاد نگیرمپول هاي اضافی بدست نیامده را به مصر
خداوند آنقدر به من بخت خوب داده است که از مکتب و تحصیالت 
مالی، دکان نجاري، حلبی سازي، فلزکاري، مستري خانه، آشپزي، دوا 
فروشی، سامان برق فروشی، آب فروشی، مزدوري، آیسکریم فروشی، 

هزاران کسب و ،استادي،شاگردي،بانکداريروغن فروشی، کهنه فروشی
.دیگر را تا هنوز یاد نگرفته ام

دریکی از معاینه خانه هاي شهر مزارشریف به صفت شاگرد هم مدتی 
داکتر ایفاي وظیفه نمودم، و به زودي درس مریض پوست کردن،شماره 
فروختن، مریض فروختن،رهنمایی به دواخانه زیر و بغل، فروختن مریض به

فوق ۀالزمه را به درجسایر خدماتو گراف قلب"اکسري"،"البراتوار"
این معاینه خانه درحقیقت سرنوشت زندگی مرا رقم زد و . دکتورا آموختم

.                      ادامه دادممالیفروشی به تحصیالتمریضاز پول
فکرم می چرخاندم که ۀشدن را درپسخاناز کودکی آرزوي پول دار

را به خودپول مورد نیاززیاد بانک وظیفه میداشتم و مقدار رایکاش د
نمی دانم کدام خانه پر پلو مرا دعاي نیک . صالحیت خود خرچ میکردم
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این وظیفه . کرده بود که به این آرزوي خود رسیدم و شدم آقاي بانکدار
طوریکه هر دوست و ؛جیب چشم هایم را پرساخت و کیسه ام را خالی

وقت و ناوقت درخواست قرض کردند و را از دست نداده،فرصت اقارب
اگرگزاف شد کهییاین قرض ها به اندازه. بنده را قرضدار بانک ساختند

.نخواهد شدخالص ،در بانک کار کنمهم خیرعمر اتا
که دراین جنگلستان بی شیر، نرخ خانم ها به کره یادم رفت! آ راستی

بختم آنها را "تلسکوب"گاهی با . ان زیر زمینمریخ رفته و نرخ مرد
به این امید .  مشاهده نموده و خود را خوش میسازم که بخیر زن میگیرم

را از ي دیگرچیزهاهچشم، تندرستی و نمی دانم چبینایی موي سر، دندان، 
رفته زن کستان یهرچه کوشیدم که پول دار شوم و به تاج. مه ادست داد

با خود گفتم از یگان دوست و آشنا کمی قرض . شدارزان قیمت بگیرم ن
قرض خالص میشه و زن باقی ،نموده زنی را به عنوان شوهر برگزینم

زمانه آنقدر خوب شده است که زن از از برکت این دموکراسی،اما.میماند
.خانه فرارنموده و قرض باقی میماند

. گردیددل بدي هاي فکري بنده از دوران صنوف نهم مکتب شروع 
این دل بعداً . طرح واره دچار شدموستانوارهادرابتدا به درد  شعر واره، د

نسبت افزایش یافتن مشکالت مختلف جامعه سبب گردید که سهواً بدي ها
روي بهکردهاستفراغ ) خ.هـ2÷2768(طنز درسالن چیزي را به نامینخست

د فکرم ریشه دوانید و این مرض رفته رفته در گنب. بریزم"بازتاب"روزنامۀ 
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از صنف دوازدهم به این سو ومرا به اسهال خونی اندیشه مبتال ساخت
ف طنز گونه تُهاهفته نامهها و باالي نشریات،جراید،مجالت، روزنامه

، که این درد بی درمان با همکاري دوستان گرامیدرمانبه منظور ومیکنم
ۀشبک(را درپردازان و اهل قلمی استند، و سایر طنزچند کله طنز پرداز بلخ

نشست هاي کله به کله کرده،شهر مزارشریف ) جامعه معدنی و حقوق بشر
که خوشبختانه غوره می کردیم،ار زرا برگ"نقد طنز و طنز خوانی"هفته وار

غم جوان مرگ شدن این نشست ها سبب گردید . ناشده غولینگ گشت
ر هریک محمد حنیف ثابتی و که با همکاري دوکله طنز پرداز بی سر و بی ب

بعد کهرا از دیگ چاپ کشیدم"نامه پرانک"یاسین مستورگاهنامه طنزي
دراین اواخر نسبت . از نشر چند شماره به مرض سکوت نشراتی مبتال گردید

و کتاب هاي آمادة چاپ بی غم ناف جیبم رفته ،سنگینی هزینه چاپ کتاب
.اي چاپ شدن را می بیننددر جادة انتظاري چارپالق خوابیده و روی

کتابک هاي چاپ شده:
خ 1390بهار  ) نمونه هاي طنز امروز بلخ( سرکُوب.
خ1393زمستان، مجموعۀ طنز، محفل ارواح.

ناشده: کتابک هاي چاپ
 که تا هنوز با نامی ازداوج نکرده استتذکره طنزپردازان افغانستانجلد اول.
داستان کوتاه، مجموعۀدخترِ دهقان.
کتابی در شناخت طنز( چشم اندازي برطنز(


