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  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
  ٢٠١٧ اکتوبر  پنجمبرلين ــ    

  

 

  !!!َوند اس  َزی ونديتمي دلم از بی    

  )قسمت دوم(
 مکث شد؛ و آن مکثی بود، که وقت "سی سپارۀ قرآن"و " مرد دانشی"ِ استعمال ِاحتبق اول بر  در قسمت

 و " گذشتهِخاطرات" و "تشکری"ِترکيبات به ضمن دنبالۀ موضوع اينک . گر تنگتر ساختات درا برای لغ

  :شود  پرداخته میچند تای ديگراگر وقت ماند، به 

  ــ تشکری
  !!!یقبيحزشت و ِو ترکيب چه لفظ 

را شنيدم، ولی آن " تشکری"  مسخرۀگذرد، از عزيزی کلمۀ میتر يا زياديک زمانی، که از آن پنجاه سال 

. ّو اين کلمه را گويا از مردم عامه شنيده و پذيرفته بود ديده  بسيار کمِ سواد"هگويند"را ناديده گرفتم، چون 

، که حتی از نطاقان ت گشته اس روزِمودعام و آن قدر در ملک ما اين کلمه بينم، که  میامروز مگر 

  .شود  نيز شنيده میھای افغانیتلويزيون

 ش حساب و لعب لھوِّدر حدبايد  ، کهست  است و کاری"مصدرساختن" را "مصدر"در ذات خود  ،"تشکری"

  :گويم و من می .کرد

  »!!! نداردازّ ساختن مکرر ني"مصدر"است و به " مصدر"پدر از پدر خود "مصدر"پلو، رُاو خانه پ«

مکرر و و تذکر ، چون گفتن است افتادهدق اً درينجا کامال ص".دنب خر يک بلست اس" د گفته انھمين، که

  . ردآ  بار نمیھيچ تأثيری مکرر اندر مکرر ھم

   يعنی چه؟؟؟»! خر يک بلست اسِبدم«و 

يک ن بخوانی، از آن ياسي و دم و دعاءرد و اوراد و ِوبگوئی و  "دنب خر"ِگوش  ِدر بيخقدر ھريعنی 

، به مصلحت طبيعت "ِدمب خر" گوئی .وتاھترد و نه کشو  می نه درازتر،ِبه اندازۀ يک سر موی ،"بلست"

  قوانين طبيعی.کند  ساخته شده است، و طبيعت ھرگز خطاء نمی"يک بلست"و مطابق قوانين آن فقط 
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تغيير بدھی و در البوراتورھا در م زنده، در اجساقانون طبيعت را ِنفس تخطی ناپذير ھستند؛ مگر اين، که 

"ينژ" و "جين" يا "جن"يا " ژن"   !!! آنھا دستی بزنیِ

ھم  ژنتيک ِدستبرد ِز راه البورابندی و قدر منتر کنی و طلسم ّگر، اما ھر و ھر مصدر د"رتشکّ"در قسمت 

"مصدری"ِحالت بزنی،    !!!...ًتوانی؛ قطعا و بالجزم و  ه نمی تغيير داد آنھا راِ

قاعده در دستور . کنند  درست می"اسم مصدر" ھا در آخر کلمات وصفی، از آن"ی"ًمعموال با آوردن يک 

ًجنسا میدر جمله  را "مصدر"ن ھم ھست، که خود چني اّامدری 
  . استعمال کرد"اسم مصدر"توان به حيث  

  ً:استعمال کرد؛ مثال "اسم مصدر"توان به حيث   را می"مصدر"دانيم، که ھر   می"ِصرف دری"بلی؛ از 

  .نداردامور  او اثری بر جريان ِنبودن و بودنــ 

  . گوشت خوک حرام استِخوردندر شرع اسالم ــ 

  . فائده ای نداردياسين خواندنۀ خر  پيش کلــ

  .شود  آدم نمیگفتن مگر او به ــ

کنيم و ھرگز  تعمال می اس"اسم مصدر"به حيث ًو کامال بحق، ًدر زبان دری معموال نيز مصادر عربی را 

  ."کنم  او تشکر میِاز تشکری": گفته شودً آورده شده و مثال "يای مصدری"نيازی نيست، که در عقب آنھا 

  :گوئيم مگر می

  . و امتنان او عالمی سپاسِتشکراز ــ 

  . نيز ممکن استصفتحيث  اسم به ِاستعمالًبعضا ــ 

  ووو

 و کند  در آخر آن چه بد میاضافگی ِ"ی"رار است؛ و يک  چيست و معنای لغوی آن از چه ق"تشکر"مگر 

  ؟؟؟، که بيايددطلب چه بال می

ِ کلمۀ عربی و مصدر باب"رتشکّ" ِ يا ثالثی حرفی است، که از ريشۀ سه"لَُّعَفت" ِ ْشک" ُ   . برخاسته است"رُ

ِ متعدی آن ِ مصدرو  " گزاردنسپاس" و "ادای سپاس"و است  "سپاس" در معنای "شکر" ً دقيقا در "رکُّتش"ّ

  ."کران نمودنُاظھار ش" و "سپاسگزاری کردن" است؛ و "شکر کردن"معنای 

 "يای مصدرساز" يا "يای مصدری"اگر دھم، که  در باال اشارتی کوتاه شد و اينک آن را تفصيل بيشتر می

  : وشود  ساخته می"اسم مصدر" ھا بياريم، از آن"قيد" و "صفت" و "اسم"را بر 

  ــ مرد ــ مردی

  ــ درويش ــ درويشی

  ــ خر ــ خری

  ــ گرم ــ گرمی

  ــ نرم ــ نرمی

  ــ بد ــ بدی

  ــ خوب ــ خوبی
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  ــ پيش ــ پيشی

  ــ بيش ــ بيشی

  ــ باال ــ باالئی

  ــ پايان ــ پايانی

 و ".دخوشی و بيشی بسيار کر" ی چونجمالتو  ند؛باش زبان دری می دستوری  عمل و عمليۀينامثالھای 

  : و بر سبيل معترضه.شوند  شمرده می مثالھای امتثالی چنين قاعده ای." گفتار او را نداردِگرمی"

  :رکان شنيده باشد، که ھنگام سپاسگزاری گويندُشايد کسی از ت

  !!!"تشکری دارم"

  !!!) اند"يای مجھول"به يای وحدت يا نکره، که ھردو (

  ".کنم تشکر می" و يا "ستمممنون ھ"و معنای اين جمله اين است، که 

ُبسيار احتمال دارد، که آن عزيز نامبرده در پنجاه سال پيش، ھمين جمله را از زبان کدام ترک شنيده و بعد 

 پدر آن عزيز به صفت موتروان در سفارت ترکيه  کرده باشد ــتحريف" يای معروف "را به" يای مجھول"

  .مرا ديده بود ايشان ِرکیُ تِکرد و من باری مھمان کار می

ّاين، که عوام چنين .  را بسيار از زبان مردم شنيدم"تشکری"  غلطمۀلوقتی چندی پيش در کابل بودم، ک

 "تشکری"رسد، که  تعجب مگر وقتی به اوج می.  تعجب ندارديارگردند، جای بس اشتباھی را مرتکب می

به نظر .  باربار شنيدم"طلوع"ون پربينندۀ را از زبان نطاقان تلويزيون بشنويم، چنان، که از نطاقان تلويزي

سالم و  در درستگوئی و تلفظ ؛ باشند"نمونۀ مثال"  کابلیِ نطاقان بايد خود نمونه و مثال و به گفتۀ عواممن،

  !!!ِدرست کلمات

  ِــ خاطرات گذشته

و کنند  ّيد میو مق  ساختهقيد "گذشته"با صفت را  "خاطرات" و جمعش "خاطره"ايم، که و شنيده بسيار ديده 

اری خالف منطق گويم، که چنين ک  و من می.گويند  می"دفتر خاطرات گذشتهاز " يا "خاطرات گذشته"ًمثال 

ت ر ھرگز ضرو"افیضگذشتۀ ا" خمير شده اند و به کدام "گذشته"ًذاتا با " خاطره و خاطرات"است، چون 

ًشوند، که قبال و در گذشته  ه چيزی اطالق میً  ذاتا ب"خدادُر" و "رويداد" اتھمان قسمی، که ترکيب .ندارند

ھم گويد، و اگر  نمی" گذشتهھایخدادُر" يا " گذشتهِرويداد" از ھمين رو کسی .ندشابداده ُو رخ روی 

  :به شرح ذيل توجه گردد !!!غلط محضاست؛ بگويد، غلط 

 گويند، که در  عملی را"خطور" برخاسته است و "طورُخ" کلمه ای ست، عربی، که از مصدر "خاطره"

 تصويری ست، که از رويدادی در ذھن و خاطر کسی باقی مانده "خاطره" .تجسم يابدبگذرد و ذھن کسی 

به ياد کسی ھای نزديک و دور ، که از گذشته شود می به چيزی گفته "خاطره"و به عبارت ديگر . باشد

گرديده و ذخيره  کسی ثبت ی ست، که در حافظۀئاھھای گذشته   قصه"ه و خاطراتخاطر" .باشدمانده 

 يک کلمۀ عالوگی ر دگر و با آن را بام است، چرا مدغ"خاطره" در خود "گذشته"ِوقتی کلمۀ وصفی . است

   بياميزند؟؟؟"گذشته"
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َّاگر قرار باشد، که فاصلۀ خاطره ای را با قرب و بعد زمانی مقيد سازند، بايد حتما خود آن گذشتۀ معي ً ُ ن و ُ

  : بگويندًد؛ مثالندھبص را تذکر ّمشخ

  . گذشته ھای دور و يا نچندان دورِراتــ خاط

  .ــ خاطرات دھۀ شست قرن بيست

  .از سه ھفته پيشــ خاطره ای 

  . گذشتهــ خاطرات سال

 "حال و آينده"برای زمان ز ھرگاست، کسی آن را  "زمان گذشته"به مربوط و تنھا  تنھا "خاطره"چون 

  ً: مثالگويد، که کند و نمی استعمال نمی

  " آيندهِخاطرات"

  !!! بگويد"خاطرات آينده"به ھمان اندازه قبيح است، که کسی " خاطرات گذشته" ِاستعمال

   ِ موعودِ و عباراتترکيبات

  ــ شب ليلة القدر

  ــ سنگ حجراالسود

   ھزار نفر اشتراک کرده بودندھھادــ بيشتر از 

  ")ھا ھا و ريشه واژه" ِکتاب ِناشر؛ انتشارات عازممقدمۀ (صد و سی جلدحدود بيشتر از ــ 

  ... بعد از وقوع حادثه چنين و چنان شديک ھفتهبالفاصله  ــ 

  "سيد حسين انوری"سپھساالر جھاد دگرجنرال رحلت ملکوتی ــ سالياد 

  "قھرمان ملی"شانزدھمين سالروز شھادت  سنبله ١٨ ــ

  !!!بمانند برای قسمتھای بعدی

   

  ) دوم قسمتختم(

  

  

  

 


