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 "اُسطورۀ طنز و کومیدی" از جهان رفت!!!

 در رثای درگذشت "آصف جاللی"

     

، اسطوره میشوند. جاللی از خود، که در حیات انو چه کم اند آنبه شهرت میرسند ــ چه بسیارند کسانی، که بعد از مرگ 

 گروه دوم بود.

ــ در جهان همه یکسان نیستند، کسانی را میبینیم، که بودن و نبودن ایشان برای جامعه یکسان است. جاللی مگر کسی بود، که 

در جای قلب بیمار جاللی بگذارد، شاید میشد، که کسی قلب خود را بر آن مردم از دل و جان دوستش داشتند و اگر قرار 

 صدها لبیک به گوش میرسید.

 

 

فقط یکی بود و "رستم زال" ه ئی، مگر فسانهای ا ر است از چهرهها را شنیده ایم؛ و شهنامه پ   ــ در بسیط زمین چه بسا اسطوره

 ی فارغ از حقیقت نگفته ایم. بسیارسروده است، سخن"رستم دستان" داستان  عرضۀرا برای  گوئیم، که فردوسی شهنامهاگر ب

ستِم طنز و فکاهی"ند، کسانی، که در جهان کومیدی و طنز وطن ما هنرنمائی میکنند. جاللی مگر زیاد ا بود و  "ر 

 قهرمان مردم.
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د، در ــ اگر در نیم قارۀ هند، هنرمندانی چون راویشنکر و بله غالم علیخان و فتح علی خان جلوه فروختند و فناناپذیر گشتن

 خوابش را هم نخواهند دید.و قهرمانان ها  سرزمین غریب و هردم شهید ما، جاللی حیثیتی را کسب کرد، که بسا اسطوره

 سخن گفت. سخنان جاللی گنجینۀ های مردم برخاست، در دل مردم جای گرفت و به زبان مردم ــ جاللی از اعماق توده

 لهای مردم. او واقعاً خدمتگار مردم خود بود!!!مثتها و ضرب الاز اصطالحات و حکم شاهواری ست،

ی را انبین عالم عالم نابسامانی قد برافراشت و هّم و غّمِ خود را وقف شادی مردم ناشاد خود کرد؛ شاید لذت زندگ جاللی ازــ  

 در شادی همنوعان خود میدید.

جاللی پروگرام شبخند خود را در قلبهای وطنداران جای داد و شاید این پروگرام در بین تمام پروگرامهای بردربر تلویزیونی ــ 

 افغانستان، یکه تاز میدان بوده است. 

 زده بود.خود برای این کار قالب ق خاّل دستان  باداشت، گوئی خداوند او را دن و شاد گرداندن ــ جاللی استعداد خداداد خندان

، باغبان سابقه دار باغ داراالمان را مهمان خود ساخته بود. برنامه سخت جالب "بابه کبیر"ــ جاللی باری ضمن پروگرامی، 

 بود. گپ دین و دینداری و ایمان به میان آمد و جاللی به تأئید بابه کبیر گفت:

 «یک روپیه نته، خود با ایمان از دنیا ببره!!!  مه میگم خدا مره»

اندازم،  مثلی، که جاللی خواب مرگ خود را دیده بود، که ناخودآگاه جملۀ باال بر زبانش جاری گشت. لنک همین کلیپ را می

بگذرانند و یاد و خاطراتش "جاللی فقید" با  ای باز فرموده و لحظات خوشی راگرامی آن را با دکه مندان  و عالقهتا خوانندگان 

 را بزرگ و گرامی بدارند.

 را شنیدم، بی اختیار گریستم؛ اشک ریختم و اشک ریختم و اشک ریختم ...."جاللی" ی خبر مرگ وقت

 ؛یو چه پ ربار صحنه آراست یچه کوتاه زیست !جاللی

 تا جهان است جاودان باد!!! یادت

 لنک شبخند با بابه کبیر:

yVoc5NOQdh-w.youtube.com/watch?v=https://ww 
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 "ا سطورۀ طنز و کومیدی" از جهان رفت!!!

Maroofi_k_asef_jalali_ostooraye_tanz_o_komedi.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=-NOQdh5yVoc

