
 
 جادوگران و مداريان

 مجموعهء جالب و خواندی طنزی از نويسندهء جوان کشورما داکتر وليد تميم  
 

با نام جادوگران و مداریان  ،در همين تازگی مجموعهء از نبشته های طنزی اقائی وليد تميم  
ارتونهای خيلی مناسب این مجموعه که حاوی بيست و یک پارچه طنز است به شکل کتاب با ک. قرار گرفت بدسترس ام

کشورما اقائی هژبر شينواری ، اراسته و زیور  چيره دست از کارتونيست و مرتبط با عناوین طنز های این مجموعه 
تحوالت  تقادی به اوضاع سياسی ، اجتماعی ،نویسندهء این مجموعه اقائی تميم ، با نگاهی عميق ان. چاپ یافته است 

در  کنونی مانند فساد اداری در حد باال ، سوء استفاده ، رشوه ستانی ، بروکراسی  با بی بندباری های مروج و اخير
افغانستان و بویژه به ان ادمهای که در گردانندگی این وضعيت و تحوالت به شکلی از اشکال نقش منفی داشته اند و 

توان با همين ویژگی این  که می.دارند با ظرافت های طنزی بدور از کنایه و اشاره بصورت مشخص پرداخته است 
در پيشگفتار مجموعهء . شمرد که تا امروز در کشورما اقبال نشر یافته اند مجموعه را از معدود مجموعه های طنزی
از طنز های سياسی است که حاوی گفتارهای در رابطه به  اين مجموعه ": جادوگران و مداریان اقائی تميم می نویسد

نگی ميباشد که واقعا مستحق يک خنده از نوع قهقه رفتار های سياسيون جنگی و ب
اينبار البته با تغيرکيفی . هستند، هر چند که خود ملت بيچاره را به گريه نشانده اند

با ذکر نام دقيق  )اگرچه خود اين اقايان خصلت تغيرناپذيردارند( در طرز طنز نويسی
) که نمی شود( ان کنيمعالی جنابان که کج رفتاری کرده اند ما خواستيم که راستش

در قبل اسمها را با الفاظ مرموزی بخاطر فاش نکردن يک کج رفتارسياسی در 
نوشته ها درج ميکردند و بعد از خواندن مکمل طنز و تعمق و چرت و فکر 

ميدانستيد که بلی اين لفظ ممکن است برای فالن کس گفته شده باشد زيرا او هم 
ولی اينبار خواننده عزيز بدون تعمق از کردارو گفتار با . چنين کرد و چنان گفت 

".ذکرنام سياسيون کج رفتار کرشمه باز، مواجه خواهند شد  
سيمائی محتوائی این مجموعه را می توان با مروری بر عناوین و کارتونهای ان باز 

، قصه ها ،حکایت ی مروج امروزی درکشورماواژه ها ،نمودکه هر کدام ان تعریف
رد سياسيون کشورما و مددگاران بين المللی لکاز عمتبصره ها و مصاحبه های ها ، 

در قسمتی . شان است که در قالب طنز، نویسندهء این مجموعه انرا بيان داشته است 
به گفتهء شاعرو :" دیگری از پيشگفتار جادوگران و مداریان اقائی تميم می نویسد

ه نميداند احمق است ، ولی انکه ميداند انديشمند بزرگ المانی برتولت برشت ، انک
با تکيه به همين گفتار، خواستم اين نوشتار طنز . و چيزی نمی کند جنايتکار است 

تا باشد . و کمی هايش پيشکش جامعه فرهنگی کشورنمايم گونه را که از احساس و درد سرچشمه گرفته اند با کاستی
م بدانند که انها بجز چند فرد مضحک تاريخ زده چيزی بيش نبوده ما ، اين نقاب پوشان ه مثل همه مردم با بصيرت

اگر شما اين ملت را به مسخره : پيام من به ايشان اينست. تمام گفتارو رفتار شان مثل خودشان مسخره است وبس
."گرفته ايد، من شما رابه مسخره ميگيرم   

اه و موجز نوشته شده که خوانده می تواند با یک بار ، کوتن ، از نظر قاعده های نوشتاری مجموعه جادوگران و مداریا
به دالیل مختلف با انکه ژانر طنز در کشور ما انقدر ها . خواندن به باریکی و ظرافت های مقصد نویسنده پی ببرد 

 نشرو چاپ مجموعهء اميد برده می شود که.گستردگی بيشتر ندارد و طنز نویسان هم از شمار انگشتان ما بيش نيستند 
.طنزی جادوگران و مداریان ، کامی باشد بسوی گستردگی و درخشش ژانر طنز در رسانه ها و مطبوعات کشور ما  
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