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 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  6112جون  62برلین ــ    
 

 

 

 شیشک پیِش کشیش

 کلمات رقصاندنِ 
نگرد و پنج حرف ن میکه چند پیراهن بیشتر کهنه کرده و مکتبدیدۀ کابل است، وقتی به ُعنوا یخوانندۀ گرامی

را به خاطر خواهد آورد، " ُکشتمشپششپشُکشششپا" حتماً قصۀد، یابمیرا  "ینش"از و شش حرف بیگانه " ینش"

م نخندد و به قهر و غضب بخواند و بخندد و یا ه "مالم صایب"، سر تخته مینوشتند، تا شوخ و شقبکه بچه های 

 .بپیوندد

"شیشک"و چه عجب که 
1
 :مقلوب همند؛ و عجبتر که  "کشیش"و  

 !!!شیشک پیش کشیش بیاید

، مصروف شنیدنها بود و مغز مشغول جهانپیمائیها بودم ــ گوشها "دیگچه پزانی"در آشپزخانه مصروف 

بر شاخسار "کوکوزنان"ش میرسید، که صدای گوشنواز فاخته به گو سمتاز یک . ی سرگردانجهانپیمائیها
6
 

 :یک  المان شنیده میشد، که میگفت زیون  یدیگر صدای تلو سمت  و از . بود نشسته

«ر ساحل آرام شپریب لیامرتبهو عُ میهمانی عالیجاه »
 
. 

                                                 
1
حیض و نفاس دیدن د؛ یعنی بعد از مقاربت جنسی و یا مانب "ناپاک"تخت  ــ در روایات عامیانۀ کابلی آمده است، که زنی که چل روز   

اما از  ،"دراکوال" چیزی نظیر اروپائی آن حسابو به  "آل مادر  "یعنی  "شیشک"و . مبدل میشود "شیشک"نکند، به شرعی غسل 

 !!!جنس زن
6
جلوه  "بخوان بخوان بلبلک" و  "بهار" نوانعُ  "قرائت فارسی"فکر کنم که در صنف سوم یا چارم بودیم، که در مضمون  ــ

 :آصف مایل با عنوان فوق این ابیات نوشته بودمحمد  ضمن پارچه شعری از مرحوم . میفروخت

 بخوان بخوان بلبلک، فصل بهاران رسید

... 

 بوی بهارغچـی  و پروانه  شد، زنده  به 

 کــوکــوزنان فـاخته،  نشسته بر شاخسار

 به شاخ سرو بلند، نـــــــاله  کند زار زار

 تو هـــــم بدو پشت کار، ای پسر هوشیار

 
 "رایشستاگ"ست مصنوعی، که برلین را دو شق میکند و از قلب برلین و از کنار  کانال و آبراهه ای Spree" شپری"ــ   

Reichstag  بوندستاگ"و  رلمان المان امپراتوری ــــ پاقدیمی" Bundestag  در تعامالت . ــ میگذردفدرال کنونی ــ پارلمان المان

مثالً . زبان المانی، کشورها و شهرها را بر اساس قرار داشتن در کنار دریائی و یا دربرگرفتن کوه و کوهستانی، علم میسازند

یا  ــ دانند و "اندها" مند و تعدادی از ممالک امریکای التین را ــ واقع در دامان کوهستانافغانستان را ــ واقع در دامان هندوکش ــ نا
به همین ترتیب .  "رد  واُ "را ــ واقع در ساحل دریای  رــ نامند و فرانکفورت دیگ "اینم"یک فرانکفورت را ــ افتاده بر ساحل دریای 

 .گردانندعلم می "شپری"برلین را ــ افتاده در ساحل آبراهۀ 
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ک"م از تا ترکیبی ساخت، مجس   ،"خاکپلک" ذهن شروع کرد بهمرغک   "گو 
 
"کر  شانه س  " و 

 
: 

انده و خود را بر اورنگ گذر Buckingham "بکنگهم"را در قصر خود  " نوح" سال عمر   ــ یکی که هفتاد

 !!!!!!شرش کرده است؛ آن هم شرش  کمانگری، که خطائی نداره "کبیر ثم صغیر"شاهی برتانیۀ 

ع  ــ واندگری که در روزگار المان شرق، کشیش  ند و مسبود و بعد از اتحاد دوبارۀ المان، بر اظ دین مسیح و و 

 .مهوری المان جلوس فرمودمصطبۀ ریاست جُ 

را از نظر میگذراند، شاید به نام نامی خداوندگار بلخ بامی، " کبیر ثم صغیر"وقتی خوانندۀ عزیز ترکیب  

جوانی با پدرش ــ بهاء الدین ولد ــ نو جوش  موالنا در . ، بیفتد"موالنا جالل الدین محمد بلخی ثم رومی"حضرت 

، تا بمرد و همدرانجا عالم پهن کردبه قونیه کشید؛ درانجا ببود و آثار جاودان خود را از همانجا به یکجای از بلخ 

 .گبر و ترسایهود و رک و تتار و هندو و مسلمان و تُ  عام و خاص   دندش؛ و مرقدش گشت زیارتگاه  به خاک سپر

به سرزمین ترکیه میرسد، که زمانی کتلۀ افتخار موالنا اگر اوالً به بلخ بامی و افغانستان نامی میرسد، بعد 

تشکیل ( استانبول کنونی) Constantinopleمرکزی امپراتوری روم شرقی بود و پایتختش را قسطنطنیه 

 .میداد

رده چپاولگرانۀ خود آوو  ددمنشانهلطۀ سُ  نگین ورا زیر  عالمو نیم میخواند  "کبیر" خود را وقتیکه  "برتانیه"

 "صغیر"گردید و  "صغیر"ما ــ افغانستان ــ  " امپراتورُکش"سرزمین ران و آتش  سوزان بُ شمشیر از برکت  ،بود

 !!!گردید، تا به محدودۀ ناچیز و بی اهمی ت امروزی رسید" صغیر"گردید و 

میشود و از  این ششمین بار است، که شیشک رهسپار المان. به مهمانی حاال شیشک به خانۀ کشیش آمده است؛

مشترکی دارند، خواهم  وه  وج اگر کسی بپرسد، که شیشک و کشیش. قضاء این بار باریاب دربار کشیش میشود

 :بسیار ؛گفت

 :عالوه ازین که

 "به تاالق زدگی"و " یدگیو  خ  "و " چ ت شدگی"است، منتها شیشک   "شیشک"لفظاً  "کشیش"ــ 

 خمیر شده اند، "ش"، با خشت و گل "شش" به مانند "شیشک"و  "کشیش"ــ و 

را پیش روی خود بگذارید و به فکر اندر  خود وجوه مشترک بسیار دیگر هم دارند، اگر باور ندارید، کاله  

 !!!شوید

 ،!!!"شبات دارنزیات ه میگم، و ب ر تان نقل میتُم، که اُنا کتی یکدگه بسیار قمه فقط ام"

 :، که گفته اند!!!یز و رموزفهمریافتش به دست خوانندۀ عزکشف و د کار  

 ،کو حریف نکته سنجی                                 

 که سخن نگفته باشی،                                                        

 به سخن رسیده باشد؟؟؟                                                                       

ی که نو را درست تلفظ کرده نمیتواند؛ مثالً طفلک "ش"بدون اگر و مگر فرض کنیم، که کسی حرف  مگر اگر

قصۀ عنوان و بلکه  وقتدر آن . تلفظ میکند "س"را  "ش"و  گ شدهکسی که زبانش ر  یا  سر زبان آمده است و

 :میشودسین بنویسیم، ، "شیشک پیش کشیش"مفت میشود؛ چون اگر در عوض  شین   داستانتمام 

 کسیس سیسک پیسِ 
 !!!"وکپُ رپُ "هاشمیان ــ داکتر ــ به فرمودۀ استاد بزرگوار ست و و این عبارتی ست، سخت سُ 

را چه قسم خواهد  "ُکشتمشپششپشُکشششپا"خوانندۀ گرامی اما حتماً پیش خود حدس زده میتواند، که چنین کسی 

 !!!آمین    خواند؟؟؟

 (6112جون  62معروفی ــ برلین، هللا خلیل ) 

                                                 
 
تلفظ خواهند کرد، و ( به فتحتین)"گوک"است، که افراد نابلد آن را  Gauck  (اول و سکون دومبه فتح )"گ وک" ــ نام رئیس جمهور المان 

 ".حلزون"اصطالح عامیانۀ کابلی ست و در معنای  "گوک"
 
ر  "ــ   " هتوتک"زبان عوام به عربی ست، که در "  هُدهُد"در معنای خصوصاً اصطالح دیهکی و و  عامیانۀ کابلی اصطالح زیبای "کشانه س 

 .شهرت دارد
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