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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   2012م می دھفبرلين ــ      

  

  
  

  درـپ روزِ  ِز نـط

ماندم، چون ھمين که پدری در وصف پدران و در تمجيد و  "طنز روز پدر"عنوان اين نوشته را 
  .دويميگ  "طنز" گوئیيزی بگويد، چتبجليل ايشان 

 است، قلم را گرفته و "پدر"حا2 که نوبت  بودی کهگم  کجا "روز مادر"شايد گويند که در 

آن را به سر چشم م=ً به جای و از ھمين سبب کا انتقادی ستايراد و ھنرنمائی ميکنی؟؟؟ 
ماھی ره ھر وخت از اَو بگيری تازه "که  کابلیو عام فھوای ھمان مثل شيرين از پذيرفته و 

و . تبريک ميگويمعزيز و مبارک مادران را به تمام  "روز مادر"و او2ً استمداد کرده ، "اس
  :سی نگويد کهک

  ؟؟؟چه درد ميخوردخينۀ بعد از عيد به  

يعنی  ؛ھم انداخته و روز ايشان "پدر"وشۀ چشمی به باشد، گ افخم مادرانحضور  اگر اجازۀ 
راستی رضای خداست که از زمانی  .شان از صميم قلب تبريک ميگويم خدمترا  "روز پدر"

 بعضاً حتی نميدانم کهو  از پيشم گم شدهروز  ام، حسابِ  که تقاعد کرده و خانه نشين شده

وقتی اين جمله را مينويسم ھمان مثل معروف کابلی در نظرم مجسم . کدام روز است "يکشنبه"
  :ميگردد که

  »؟؟؟چی وخت اسه مجُ  وِ که شَ  دیفاميآخر ندی و سالھا گدائی ک «

  ) ؟؟؟تت اسچه وقجمعه  بِ که ش دیميفھنآخر دی و رسالھا گدائی ک (

از پرکت شان را از سر ما و ۀ پريد و ساارا نگير "اسير"استاد  ،الشعراءخدا استاد سخن و فخر
را نميفرستادند، نميدانستم که فردا  "ما پدرانروز "کناد، که اگر شعر نخوان ادب دری کم سر 

آخر نه . را با2 نميکند ناميدم که کسی 2يش "بيچاره"رو را ازين "پدر". روز پدر بيچاره است
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در المان ھم که روزی !!! "روز پدر" نه روزی به نام وجود دارد و "روز مرد" نام روزی به
تحصيص داده اند به حساب ھمان مثل کابلی ماست؛  "روز پدر"به نام  "بينی خميری" بشکلرا 
  :که

  !!!"خدا کشته ره ده قربانی حساب ميکنن"

   )!!!دنبه قربانی حساب ميکن خدا کشته را(

شان را تعطيل  است و حتی روزافتاده کسی به ياد شان رند که پدران در المان ھرگز دل شاد ندا 
نميبود و  "ن مريمسی ابيع"يعنی  ؛بچۀ مريم اگر از خيرات سر. =ن کرده اندعمومی اع

 !!!خصتی، نه فردا را کسی رخصتی ميگرفت و نه مُ سمانھاپروازش به سوی آ

گشته است،  منما و طنداران بسا وو موطن که منزلگاه  جرمن ملکِ کشور المان يا ھمين در  
ور روزی ست که حضرت تجليل ميکنند و آن يادآ Christi Himmelfahrtنام روزی را به 

را استعمال ميکنند، يعنی  Fahrtھا بدين مناسبت کلمۀ المان. پرواز کردسمانھا عيسی به طرف آ
بجای ديگر سفر ميکنند،  از يکجای شيسواربه آن را گويند که  "مرکوب" .سير بوسيلۀ مرکوب

سفينۀ و طياره و قمر مصنوعی و ريل  موتر وو و گاوکراچی  و گادیشتر و خر و اسپ از قبيل 
  ....و فضائی 

ه ازين ترکيب معلوم ميشود که حضرت عيسی با کدام وسيلۀ نقليه بطرف آسمانھا پرواز کرد 
راج با استفاده از چنين وسيله ای به مع ،ت محمد شش قرن بعد از وی؛ ھمان قسمی که حضربود

در سفر معراج به جائی رسيدند گويند که  .سمانھا م=قات فرمودداوند عالميان را در آرفت و خ
  :خواست و گفت ه جبرئيل امين معذرتک

  »!!!که بدانجا بروم" سوزدبالم مي"چون  ،ه پيشگاه خداوند بروحا2 ديگر تو خود ب« 

  :کابلی که ميگويد ينشير یاصط=ح عبارت و شايد ھمان 

  »!!!کاره کنه بالش ميسوزه که ای« 

  )که اين کار را کند دميسوز شبالِ (

به ھم از خود شجره و  به ھر صورت ميبينيم که اصط=حات. ت کرده باشداز ھمين روايت نشأ
ای دارند؛ ھمان قسمی که اکثر ضرب المثلھا نيز بر شأن نزول و  "رهجَ سَ "گفتۀ کابليان عزيز 

  .شجره ای بناء شده اند

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در ايميل پورتال نشيدۀ زيبای استاد بزرگوار اسير صاحب را 

کرد يکدفعه گوشم جرنگ اختم، که ميس 2012می  17 و آمادۀ نشرش برای صفحۀ زيارت کرده
که قلم الکترونيک را بر کاغذ الکترونيک کشيده و اين اينست  .است "روز پدر"گويا فردا  که

ده که نه کاغذ حکم کاغذ را دارد عجب زمانه ای ش. سطور را رقم ميزنم، تا پيش پدران کم نيايم
ش نه رنگ خصوصاً که قلم مدرن ھيچ قی نميکند و برای خشک کردن ؛و نه قلم حکم قلم را

  :و نگوئيد، که !!! جاذبی به کار است و نه ماذبی

  »؟؟؟چيس" ماذب"که  نگفتی ، اماجاذب خو جاذب !خانه پر پلو«
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ميسوزد که چيزی را بر زبان آورد، چون بعضاً زبان ھم  مگر نشنيده ايد که ھمه چيز را نميتوان
ما  گوشتی باِل زبانِ  ، وستا "زبانسوز"و  "ناگفتنی"ھم از ھمان کلمات  "اذبم". بيان نمايد

  !!!بگذاردر تشيک قدم پيدر شرحش وزد که ميس

تان ميگذرانيد  کظر مباراز ن 2012می  17را که در ھمين صفحۀ اسير  دغزل دل انگيز استا
  :بيتی دارد بدين ھيئت

  نشنيدی؟ رـــــــکــش  و ھدش  ۀصقـ «

  » است چون شکر درو پ درت شھدما

  

  :ن بيت را اينطور تغيير ميدھمآکند،  "واشوری دست"د که قلمم نبفرماياستاد اجازت اگر 

  

  نشنيدی؟ رـــــــکــش  و شير  ۀصقـ « 

  » است چون شکر درو پ شيردرت ما

  

  :چنين ميگويمھردو روايت در شرح و 

   :ن رانده اند و دليلش ھم اينست کهسخ "شھد و شکر" ازاستاد 

  مقدار که شھد شده است بخاطر "شھد" ؛ گويااردد "شکر"در ذات خود شيرين است و  "شھد"

و حا2 . ھم نميبود "شھد"است و اگر شھد شکر نميداشت، ديگر  مضمرست که در آن  ی"شکر"
  .را کمی بشگافيم" شير و شکر"تناسب 

 یدر. سخن ميگويد "قند شير"يا  "لکتوز"دارد و علم کيميا از  "شکر"ھم در ذات خود  "شير"
خود صفت  "شيرين"شکر دارد و ترکيب " شير"قديم ميدانستند که بسيار از زمانه ھای  ان زبان

  :مثالھای ديگری بياريمگر ا ."شير"و بمانند  "شير"منسوب به يعنی  ؛است "شير"نسبی 

  "آھن"يا ساخته از  "آھن"نی بمانند يع" آھنين"ــ 

  "سنگ"بمانند  يعنی "سنگين"  ــ

  " عنبر"چون يعنی " عنبرين"ــ 

  ". مشک" مثلِ يعنی " مشکين" ــ

را  "شير و شکر"وجود دارد، ترکيب  "شکر"و " شير"ی که بين جبلی و طبيعي از ھمين مناسبت
که در آن  ست شعریرادش ر استعمال ميگردد و مر در شعتشبي "شير و شکر"و . ساخته اند

دری و "يا  "دری و اردو"يا  "زبان دری و پشتو"بان استعمال گرديده باشد؛ مث=ً ز چندکلمات 
را در مفھوم  "شير و شکر"ايرانيان ترکيب  .زبان ينو يا مخلوطی از کلمات چند "انگريزی

  :نويسدچنين  "و شکر شير"معين در شرح معتبر فرھنگ . ن نميشناسندادبی آ

  ».ــ نوعی پارچۀ ابريشمی 2. ــ شير مخلوط با شکر 1« 

خيلی متأثر از و  ن افغانستانميراث فتوحات شاھاکه  دری ھندوستان تادبيادر دری افغانستان و 
  .مييابيمرا در مفھوم ادبی آن بسيار  "شير و شکر"دری افغانستان بوده است، کلمۀ مرکب 

. ر شير سخنھا دارندودن شکر دو جبلی بموجوديت يست بدانيم که شعرای قديم نيز از بد ن

در  مغول ــنامدار ی دربار شاھجھان ــ امپراتور لشعراملک ايا کاشانی، کليم ھمدانی ابوطالب 
  :که دو بيت اولينش اينست قصيده ای دارد "تھنيت عيد وزن مبارک"
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  ر استمقرّ  ، رمقدّ  عيش رسا چو رزقِ       ر استبی دَ  گلستان هـــور ما زماندر دَ 

  مادر است شيرِ  رِ ـــشيرينی طرب، شک      خلق راجبلی ست  ، انبساط چون غنچه

ی، ورض آستان قدس مؤسسۀ انتشارات ديوان کليم ھمدانی، به تصحيح محمد قھرمان، چاپ 68فحۀ مأخوذ از ص(
  )1369مشھد، 

در چنين روزی مث=ً . ندجشن ميگرفت خود را با مراسم خاصیز تولد رو وستانشاھان مغولی ھند
را به اھل دربار و  ی ھموزن خودط=ر امقدوزن کرده و بعد ھمان  زر خالصود را با خ

ی ھمه کس زدر چنين رو .ميناميدند "عيد وزن مبارک"اين مراسم را . مسکينان تقسيم ميکردند
خوشی ميکرد و باصط=ح در دل خود دولک ميزد، که چيزی دستيابش خواھد شد، خصوصاً 

و مساکين بيش از حد خوش ميبودند، که از خيرات سر وزن مبارک شاه و فرزندانش،  ءفقرا
که شاه و و دعاء ميکردند ھمه خوش بودند علومدار م .جيفه ای در جيب ايشان نيز ميريزد

  !!!تا مقدار ط=ی خيراتی بيشتر گردد باشند،و فربه فرزندانش چاغ و چله 

نيز شايد  مشھور بود،  "آغای خان"که در زبان مردم ما به  ــ رھبر اسماعيليھا ــ کريم آغا خان
مسلس=ً که خرد بودم و در زمانی . با ط= تول ميکرد2نه ااھان ھند خود را سھنشبه تقليد از ش

که  ت،گشرا ميخواندم، ازين داستان حکايتھا داشت و معلومم نايران  "دوھفتگی یترق"مجلۀ 
  د ميکرد، يا نی؟؟؟سَ موزون را بين مرم بخش و رَ ھم آن ط=ی  "خانی آغا"

  

  

  

 

   


