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 Satire ـزـطــــــــــــــــــــــــــن

   

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی 

   2012آگست  19برلين ــ       

  

  

  

  چھار سال رویِ  گلِ  به خاطرِ 

  ورتالپ یِ "باصفا چار يارِ "و 

  ھديۀ طـــــــنزيه

، از شعر خوشم می آيد و ک$م موزونی که مفھوم عالی را القاء کند سخت در دلم مينشيند

در وصف وطن و آزادی و مردمدوستی سروده شده باشد و از وحدت ملی سخن  خصوصاً که

و  دوزبانه ينِ قمچ بدونِ ، شعرم ُکند ندارم و اگر وقت و زمينه پيدا شود خودم ھم طبعِ .... گويد و 

ذاتی و شعراء را دوست دارم؛ و خصوصاً شعرائی را که استعداد و قريحۀ . می آيدتازيانه 

در اوقات بيکاری ــ که درين اواخر به ندرت . خداداد خود را در عرصه ھای باE به کار اندازند

  ....لذت ميبرم ميسر ميگردد ــ به ديوانھای شعرای بزرگ متقدم پناه ميبرم و از سخنان نغز شان

متوجه گرديده است، که تاکنون از طنز و منز حديث نرفته است و اگر  خوانندۀ ارجمند حتماً 

حاE که اينطور . و طنزيه سپرده بودمطنز به راسِت خود را بگويم، يادم رفته بود که عنوان را 

از يا کسی ی چيز دستگيری نکردو اگر طنز  ؛ يعنی گذر کنيم،است برويم از گذر طنز بگذريم

دھقان و ھمصنفی و اھل گذر اودرزاده و و اقوام قريب و کاکا و ماما و  ھمسايۀ در به پھلو قبيل

  ....طنز در گيرم خواھد افتادو م$ی مسجد و وکيل کوچه 

ــ ھمانا   "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"شعری پورتال  "چار ارکان"تلفون را برداشته و به 

طبق معمول از . ی پورتال ــ زنگ زدم، تا پيامی را بحضور شان برسانم"اچار يار باصف"
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روز  به اط$ع شان رساندم کهبعد و احوال س$مت شان را گرفتم و  وع کردهجورپرسانی شر

را تأسيس خود  روزپورتال شان چارساله ميشود و پورتال مثل ھميشه عيسوی  جاری ھژدھم ماهِ 

  .دوستانه ميرسدفراوان ، چون از ھرطرف پيامھای گيرددر نظر مي وسيعترپروگرام  با

چھارم پورتال ابراز خرسندی نمودند، ھر کدام در مورد  در حالی که ھمه از حلول سالگرهِ 

  :پورتال شان تبصره ای فرمود

آن بزرگوار را به بِردی گفتن نمانده . "رگ شدهپورتال بَِرم بيخی گَ ": ــ يکی از ياران فرمود که

  .و چيزھای ديگر ھم فرمودند !!!"گه گرگ ھم شده، گرگِ مبارک اسا": گفتم

مه خو چای نخورده پورتاله واز ميکنم و باد ازی که مطالب روزه خواندم، ": ــ يار دومی فرمود

  ."باز سر چای ميشينم

کوشش ميکنم که چيزی تھيه کنم؛ مگم اگه ھمو ": گفتدفعتاً ھان و نی نميگويد، ــ يار سومی که 

طبع الھامگير شما حتماً الھام " :برای شان گفتم که  !!!"ع اولش بيايه، باز دگيش آسان اسمصر

  !!!کافی ميگيرد و مصراع اول ھم خود می آيد

وهللا ده ای روزا " :ــ يار چارم که به شوخ طبعی و روانی قريحه بسيار مشھور است، فرمود

نميشه که يکی از ھمو شيرای سابق . ايقدر مصروف استم که فرصت سر خاريدن ھم پيدا نميشه

ف$نی جان ايقدر ترازو ده زمين نزن، پيش خودت خو شير گفتن " :برايش گفتم" مه نشر کنين؟؟؟

  !!!"اس مثل دروغ گفتن: " و خوب شد نگفتم" مثل اَو خوردن اس

 : يار سومی مگر فرموده بود 

  !!!"خود شما ھم شعری بگوئين"

که  بر آن شدم، "...سرکشی از امر دوستان گناھيست کبيره و عظيم"که از اين حديث  به متابعت

امروز در حوالی ديگر با استفاده از ھوای گوارای تابستانی ــ که بيشتر به ھوای بھاری شباھت 

، جائی که گردم داشت ــ بايسيکل غراضه ام را سوار شده رھسپار مرغزاری سبز و ِسيرون

ــ که آن را درين  ايشیفرمدر راه يک خوراک کباب تُرکی  .باصط$ح کابلی پشه ھم پر نميزند

با مرچ و مصالح فراوان در طبراق انداخته و در يک گوشۀ آفتابی و خلوت  نامند ــ Dönerديار 

عاش دراز چوکيھای بر در بر موجود بود، جائی مناسب را انتخاب کرده و اسباب مُ . اتراق کردم

م که دربار کنم، از ھمان دربارھای لته ئی، که آدم پای را سر البته بھتر دانست. را بيرون آوردم

چوکی که در مقابل درازدراز من مگر پايھا را روی سکوئی . پای دور ميدھد و سنگين مينشيند

اين ھمه کارھا را کردم تا  ".تا نان درست ده جانم بشينه"بدين منظور نصب کرده اند، گذاشتم 

  : ت شمال ما گفته اندشعرم جاری گردد، چون بزرگان سم
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  !!!کدگی جنگ چای خوردگی،

قلم را روی . لـجُ حاE بايد بپردازم به سوEخ کدن بُ  گفتمبعد ازين که شکم درست چرب شده بود، 

کاغذ دواندم و ديدم که خدائی ک$م منثور و منظوم روی کاغذ ميلولند و آن قدر ميلولند که اگر 

اين سياھه حاE از نظر خوانندگان عزيز و و حاصلۀ حصل ما. ت ھم کنم، ميلولندچشمھايم را پُ 

  !!!ما بخدا ميگذرد؛ پناهِ  "چار يار باصفا"

  باصَ  يحۀ بادِ صَ 

  دوش  پيغامی  رسيد  از  َصيحــــــۀ باد صبا       صيحه ای پرشور و عطرآگين بخصلت توتيا

  ــت  بيتی  چند  موزون  و  رساـردد چھار       می ببايد گفــگفت روز ھــژدھم  پُرتاِل  ما  گـــ

  ــــــــار و آيد بارھاآمد  چــــ غ       می بدانستم  که و سال آمد بـی دري روز و ماه  گفتمش اين 

  از اين بيشتر       کـــز من و امثال  من گــَــردی  نماند در ھوا و   ا  آيد چھار و ھشتبارھـــــ

  انند برق       ميروند و ميرويم و ديگــــــــــــــران اندر قفاعمر ما  و  من  شتابان  بگـــــذرد م

ما وقتارُ ذا روزی،  که گـردد صرِف افکار دُ حبّ    وۀ  نور و صفاـکه دارد جل ست       ُخـــــــــــرَّ

  "خليل" نبضِ  دلِ  ــر بگويم لحظه ای دردِ ـــگ

  خدا دود بر آيد ز آِب  کوثر و عـــــــــــــرشِ 

  

   معروفی ــ برلينخليل هللا

Volkspark-Gleisdreieck, Berlin 

  2012روز جمعه، ھفدھم آگست   19:30ساعت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وضيحاتت

گوئيم و مي "دو قلم"يعنی که  است؛  "مفرد"ھميشه  "تفص"و  "معدود"امروز  در زبان دریِ ــ 
و  "شاگردان کوششی"و  "زنان دلير"و  گوئيم "غيور مردانِ "يا و  "ھزار کتاب"و  "ده شاگرد"
ً را نيز  "تفص"و  "معدود"در قديم مگر . و غيره "رافاتیخُ  افکارِ " جمع ميبستند؛ مث$ً بعضا
  .)و صفت موصوف("مستمندان انِ زحمتکش" يا و ميگفتند )عدد و معدود("چار خواھران"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

، که از افتخارات ابوالفضل بيھقی استاد از قلمبی مثال نثر دری شيرين و ، اثر "تاريخ بيھقی"
 "صفت"، "موصوِف جمع"برای ــ مثالھای فراوان دارد که در آن  استمادبی افغانستان عزيز 

  :؟؟؟مزني یمثال نک$ميشير حافظِ  زبانگر از او  .ه استرفتبه کار " جمع"نيز 

  ن زلف تابدار مبادآ حافظ از خ$صِ 

  ندارانـــرستگکمند تو  انـــــبستگکه 

را به  "رستگاران" است، "جمع موصوفِ "که  "بستگان"برای ، حافظ در مصراع دومحضرت 
  .است "جمع صفتِ " کار بسته که

ً ، "عدد جمع"برای  "جمع معدودِ " استعمال دری در زبان  ولو به ندرت، ،ھم حتی امروزبعضا
و در راه  نازنينست نزديک کابل  ای محله و قريهکه داريم  "چل دختران" مث$ً  .ديده ميشودما 

  ".ھفت اجرام"و  "ھفت آباء"و يا  .پغمان

ميگفتم، من مگر اين کار را به سياق  "چار رکن"در سطر اول مقاله به حساب امروزی بايد 
بمراتب گواراتر  "چار رکن"نسبت به " چار ارکان"آوردم و فکر ميکنم که  "چار ارکان"قدماء 

  .و خوش آيندتر است

است که کلمۀ  "هشيھ"ب عرَّ باحتمال قوی مُ  "هضَعرو  "ردهپَ "و  "صفحه"بر وزن  "َصيحه"ــ 
کلمۀ  .ناميده شود "شاھين"ۀ کابلی در زبان عاميان ــ که است "آواز اسپ" در معنای ودری 

و  "بانگ"صورت عام در معنای ه ده و بگرديحالت خاص سابق بدر  مروز ازمگر ا "صيحه"
   .ميشوداستعمال  "فرياد"و  "ناله"

  

  

  


