
  جادوگران و مداریان
  مجموعهء جالب و خواندی طنزی

  از نویسندهء جوان کشورما داکتر ولید تمیم 
 

 
بدسترس در ھمین تازگی مجموعھء از نبشتھ ھای طنزی اقائی ولید تمیم، با نام جادوگران و مداریان 

کارتونھای این مجموعھ کھ حاوی بیست و یک پارچھ طنز است بھ شکل کتاب با . ام قرار گرفت
چیره دست کشورما اقائی  خیلی مناسب و مرتبط با عناوین طنز ھای این مجموعھ از کارتونیست

با نگاھی عمیق  ،نویسندهء این مجموعھ اقائی تمیم .اراستھ و زیور چاپ یافتھ است ،ھژبر شینواری
تحوالت اخیر و با بی بندباری ھای مروج کنونی مانند فساد  ،اجتماعی ،انتقادی بھ اوضاع سیاسی

در افغانستان و بویژه بھ ان ادمھای کھ در  بروکراسی ،رشوه ستانی ،سوء استفاده ،اداری در حد باال
گردانندگی این وضعیت و تحوالت بھ شکلی از اشکال نقش منفی داشتھ اند و دارند با ظرافت ھای 

کھ  .اره بصورت مشخص پرداختھ استطنزی بدور از کنایھ و اش
می توان با ھمین ویژگی این مجموعھ را از معدود مجموعھ ھای 

در . طنزی شمرد کھ تا امروز در کشورما اقبال نشر یافتھ اند
 این: "پیشگفتار مجموعھء جادوگران و مداریان اقائی تمیم می نویسد

ھ مجموعھ از طنز ھای سیاسی است کھ حاوی گفتارھای در رابط
مستحق یک  بھ رفتار ھای سیاسیون جنگی و بنگی میباشد کھ واقعًا

خنده از نوع قھقھ ھستند، ھر چند کھ خود ملت بیچاره را بھ گریھ 
اگرچھ ( کیفی در طرز طنز نویسی یریاینبار البتھ با تغ. نشانده اند

با ذکر نام دقیق عالی ) دارند یرناپذیریخود این اقایان خصلت تغ
کھ ( ری کرده اند ما خواستیم کھ راستشان کنیمجنابان کھ کج رفتا

در قبل اسمھا را با الفاظ مرموزی بخاطر فاش نکردن ) نمی شود
سیاسی در نوشتھ ھا درج میکردند و بعد از خواندن  یک کج رفتار

مکمل طنز و تعمق و چرت و فکر میدانستید کھ بلی این لفظ ممکن 
چنین کرد و چنان  است برای فالن کس گفتھ شده باشد زیرا او ھم

و گفتار با  ولی اینبار خواننده عزیز بدون تعمق از کردار. گفت
  ."ذکرنام سیاسیون کج رفتار کرشمھ باز، مواجھ خواھند شد

کھ ھر کدام  سیمائی محتوائی این مجموعھ را می توان با مروری بر عناوین و کارتونھای ان باز نمود
تبصره ھا و مصاحبھ ھای از  ،حکایت ھا ،درکشورما، قصھ ھاان تعریف، واژه ھای مروج امروزی 

عملکرد سیاسیون کشورما و مددگاران بین المللی شان است کھ در قالب طنز، نویسندهء این مجموعھ 
بھ " :در قسمتی دیگری از پیشگفتار جادوگران و مداریان اقائی تمیم می نویسد .انرا بیان داشتھ است

ولی انکھ میداند و  ،انکھ نمیداند احمق است ،زرگ المانی برتولت برشتو اندیشمند ب گفتھء شاعر
با تکیھ بھ ھمین گفتار، خواستم این نوشتار طنز گونھ را کھ از احساس  .چیزی نمی کند جنایتکار است



تا باشد مثل ھمھ . و درد سرچشمھ گرفتھ اند با کاستی و کمی ھایش پیشکش جامعھ فرھنگی کشورنمایم
این نقاب پوشان ھم بدانند کھ انھا بجز چند فرد مضحک تاریخ زده چیزی بیش  ،یرت مامردم با بص

اگر شما این : پیام من بھ ایشان اینست. نبوده تمام گفتارو رفتار شان مثل خودشان مسخره است وبس
  ".ملت را بھ مسخره گرفتھ اید، من شما رابھ مسخره میگیرم

نده می نکوتاه و موجز نوشتھ شده کھ خوا ،اعده ھای نوشتاریاز نظر ق ،مجموعھ جادوگران و مداریان
با انکھ ژانر طنز در کشور  .تواند با یک بار خواندن بھ باریکی و ظرافت ھای مقصد نویسنده پی ببرد

 .ما انقدر ھا بھ دالیل مختلف گستردگی بیشتر ندارد و طنز نویسان ھم از شمار انگشتان ما بیش نیستند
امی باشد بسوی گستردگی گ ،و چاپ مجموعھء طنزی جادوگران و مداریان کھ نشرامید برده می شود 

  .و درخشش ژانر طنز در رسانھ ھا و مطبوعات کشور ما
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