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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Satire طــــــــــــــــــــــــــــنز

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ آگست ١٣برلين ــ 
  
  
  

  روزهمبارک  زاح با ماِهمـ
  

  »!!!ت ، می رمضان خوريم، کان خاصۀ ماسما« 
  

و شوق روزه گرفتن بسر زده بود ــ يعنی حدودًا پنجاه و پنج سال پيش از امروز ــ وقتی نو پشت لب سياه کرده بودم 
  .  اين رباعی حکيم عمر خيام را خواندم"رتسَّگلستان َم"در 

  
   خاصِ  خداست   رجب، که آن  مِهز     نه نيـــــه می به ماه شعبان رواست   گويند کــ

   کان خاصۀ ماست، می رمضان خوريم      مااِه  خـــدايند  و رسول  ن و  رجب مشعبا
  

ر کردمش و َبدر َدم از  ، که کرد"خوند"و به اصطالح شيرين پشتو آن قدر بدلم نشست  ،و سرکش  طنزیاين نظم
  .)بماند (شايد تا زهوق کامل حافظه، به يادم ماند

ستان قدم نگذاشته بود، سرزمين پهناور هندوستان يگانه جائی بود که با در زمانی که صنعت چاپ به ايران و افغان
بود؛ از بع ميکرد و مراکز مطابع هم متعدد و نهمار استفاده از صنعت چاپ سنگی، کتب منظوم و منثور دری را ط

  .و مدراس و غيرهم) به حساب امروزی" مومبی("الهور گرفته تا کلکته و لکنهو و دهلی و بمبئی 
  . نام داشت"گلستان مسرت"يکی از آنها . دری چاپ هند را در کتابخانۀ پدرم، به کثرت می يافتمکتب 

ازين کتاب .  کتابی بود ناب، که مع االسف نام مؤلفش را، که به يقين هندی بوده است، به ياد ندارم"گلستان مسرت"
مؤلف خوش ذوق در اين کتاب حکايات . فقط قد و اندام و بعض محتويات منظوم و منثورش به خاطرم مانده است

کتاب حکم چمنی را داشت، که از آن عطر هرگونه سمن . يع نظم و نثر دری را جمع کرده بودلب و لطائف بدجا
جوان شده بودم،  کتاب حائز اهميت بود و من که نوِ "بی پرده سخن گفتن"لطائف و حکايات برهنه و . برميخاست

 نداشت و شعر خود را به  باکیکتاب از هيچ کس و هيچ چيز.  ميخواندمد خاص وجازين رهگذر مطالبش را با ولع و
از پرزه رفتن سرِ  مسلمانان، و حتی دين مبين اسالم و شعائر . اصطالح سر هيچ کس و هيچ چيز بند نمی انداخت

 يکی ازين رباعيات جالب که به نام حکيم عمر خيــّام نيشاپوری ثبت گرديده بود، همان .مبارک آن هم دريغ نداشت
  .رباعی باال بود که فی الفور در حافظه ام حک شد

، "افسار"را به " نماز"يکی ديگر ازين رباعيات در بارۀ عيد رمضان بود، که ضمن آن بر مسلمانان سخت تازيده، 
اين رباعی هم . تشبيه کرده بود" خر"را به " گزاران و روزه گيران قشری و ناسالمنماز"و " پوزبند"را به " روزه"

  . فورًا در حافظه ام منقور گرديد
  

  اب را به سبو خواهد کردــ    ساقی می ن عيد آمد و کار را نکو خواهد کرد   
  ران فرو خواهد کردـ اين خعيد از سر    ـــــوزبند روزه   ـافسار نماز و پـــــ

  
اين رباعی گزنده خوب به يادم مانده بود و وقتی قرار شد برای مضمون دری به مناسبت ماه مبارک رمضان مقاله 

معموًال چنين . م مقاله گنجانيد را نيز درکتب جليل حبيبيه بود ــ آنميا هفتم  صنف ششم  کنمای بنويسم ــ و اين فکر
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وقتی . دمميگذراني  ــزرگوارم که فردوس برين جايشان بادعنی پدر ب ا ــم استاد اول و خانگيمقاالت را اوًال از نظر
  :ند، سر خود را شور داده فرمودند و به رباعی رسيدهکه مقاله را خواند

   
  »!!!و زدیخو همۀ ما ره َدتو او بچه؛ « 

  
  .همان بود که رباعی را از مقاله حذف کردم

  
  :خاطر دارم هنوز به "گلستان مسرت"قطعۀ جالب آتی را نيز از 

  
  یرب رودی خريد، اندر َرـ    چاخی    طّب در دکان ـــربی عـــــ

  ا به خانه َبَرد       نـــاگهان در رهی فتاد از ویـداشت در جيب ت
  می دويد اندر پی ر طرف   دانست      هــو نمیم  او را نکـــــنا
  ثل هذالشی بم ــدتمــــــَّجل َو َه   در کف گرفته گفت ای قوم    ...

  
  :، ميکوشم فقط بيت آخر را معنی بکنم بيت اول قطعه خود بخود مفهوم اندچون سه

ابوالمجد  از وی حکيم غزنه، حضرت و قبلجالل الدين محمد رومی خداوندگار بلخ، حضرت موالنا با و جودی که 
را با "  نقطه نقطهنقطه "نام آن ، "گلستان مسرت"و نيز در اشعار خويش قرنها پيش  ،"سنائی" بن آدم ودمجد

، باز ميدارد، ِ  ماِ  ادبيات امروزی"قلمعفت "ه اند، حيای حضور خوانندگان پورتال و بهانۀ معمولِ  صراحت گرفت
  :ازينرو مصراع عربی را معنی کرده و تمت بالخير ميگويم. آن کلمه علم گردد، قرن بيست و يکمدر که 

  
 »فته ايد؟؟؟را نياشیء ای مردم، چيزی نظير اين « 

  


