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 یادداشت:
نوشته شده سال پیش ــ هفته کم یک یک ــ یعنی  2017می  28مقالۀ حاضر به تأریخ 

 انستان" منتشر گشت."افغانستان آزاد ــ آزاد افغ پورتال  و در صفحۀ همان روز

      

 !!پدرپدِرش رحمت باد!خانۀ پدر آباد و بر 

 پدر" "روزِ  وارۀنزـــط

را برایم تبریک  "روز پدر"و  تلفون کرداز شهر همبورگ گرامی عزیزی  ،2017 می 25صبح مردان روز 

چه  ،ر دل گفتماین عزیز بیشتر از نیم قرن و از زمان تحصیل در چکوسلوواکیا در دلم جای دارد. دگفت. 

 تجلیل میرا  "روز زن"بود، که  ی سالروزکی پیدا کرده است. سالهاروزی و  هم "پدر"، که شدخوب 

الیش  یگرفتند و کس خارج قوس می ُمداممظلوم را  پدر   اّما ... را؛و  "روز اطفال"و  "روز مادر"و  کردند

1شخص سوم جاگهیکدام  "پدر"کرد؛ گوئی  باال نمی را
 .گرانید ی  و سربار ستبوده ا 

 گفته می Christi Himmelsfahrtرا، که به المانی  آسمان همسیح بعیسی یا عیسای سفر  در المان روز مذهبی  

و  ها . از طیرهمسمی ساخته اند روز پدر""دنیائی هم داده و آن را به نام  صبغت   از مدتی بدین سوی،، شود

کسی را به حیث  "مجّددزنده شدن "، که روز دانستباید روزگارش خندیهای  و ریشخندها و خیله معماها

 پدر و یتیم به دنیا آمد. روایات دینی حاکی دارند، که پدر نداشت و گویا بیمی جشن گرفته و بزرگ "روز پدر"

                                                           

تلفظ میکنند و ممثل  "جاگه"است، در هیئت  حیثیت"منزلت و "مقام و و در معنای  "جایگاه"را، که مخفف  "جایگه"در زبان گفتار ــ  1 

در ذات خود مختوم و "جاگه"  "جایگه"ست.  "اهمیّت و معمولی بی" رتبیگانه و در هر صواست، که کنایه از شخص "سوم جاگه"  شبارز

و این به ذات خود باید یکی از منشأهای  کنند. تلفظ می "های غیر ملفوظ" امردم ما آن را بو فونتیک است، که در زبان  "های ملفوظ"به 

به تفصیل سخن گفته ام،  "های غیر ملفوظ"و  ای ملفوظ""هضمن بحث سالها پیش شمرده شود. درین زمینه ما اغالط امالئی در زبان دری 

 قرار خواهم داد. "آریانا افغانستان آنالین"که مقالۀ متضمن این مبحث دستوری را به زودی در معرض مطالعۀ خوانندگان 
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. آمد به دنیا "پدر"بدون داشتن  "بچۀ خدا"بسته شد و  "مریم"بدون پدر در رحم  "عیسی"از آن است، که نطفۀ 

 ؟؟؟یعنی چه

گویم، که چنین روزی  را هرکس به قدر وسع خود، نزد خود مجسم سازد!!! همین قدر میاش  ؟""یعنی چه

االعالی  به مقام  واال و عالیزنند، ست  اعالن کردن در واقع طنزی تلخ و ریشخندی "روز پدر"را به حیث 

  فرماید.می؛ دیده شود، که مظان  ذهین  خواننده چه حکمی صادر "پدر"

د. نگ کرر  گوشم ج   دفعه م، که یکرگزینب !!!"برخوردارش چی"خانۀ پدر آباد و ب خواستم عنوان را می وا  بد

 آید، که گفته اند:برگذارم، تا خود از زبان قلم و در خالل نوشته  را میگوش  کردن مگر دلیل جرنگ

 هرچی پیش آید، خوش آید!!!

ا چه خوب است، که مااست، آمده  آمد، خوش آمد" "هرچی پیشاین مثل اصال  در صیغۀ ماضی و به شکل 

 . و صبغت تعمیمی بخشدرنگ  ، مثل راتوسیع استعمال آن به زمان آینده

حیوانات است، در تولید مثل و نسل، نر و ماده و جانوران و جانان و  چنان، که خاصۀ همه جانداران و زنده

تواند زاد و ولدی پدید آید. این پدیده اما آن  د، نمیپدر و مادر به کارند و تا هردو یکجای دست به کار نشون

ته پنداش "تحصیل حاصل"ست، که سخن راندن از آن تکرار مکّرر و به اصطالح مالیان  قدر گویا و آشکارا

در پهلوی تکریم و در فرهنگ ما با وجود رول بزرگی، که پدر در ادامۀ نسل انسان دارد، پدر را  شود. می

، حق و ناحق مورد سّب و ذّم و طعن و لعن و شماتت و توبیخ و سرزنش ستاوه شایستۀ تمجیدی، که هرآئین

 ایجاد نمی "مادر"نباشد بچه و فرزندی در دامان  "پدر"دهند. دلیلش هم این است، که تا  و ... هم قرار می

از همین خاطر به و  شناسند را می "پدر"ایجاد اوالد،  "سرماشۀ"عواّم  کابلی  گردد. پس سرمنشأ و به گفتۀ

 .خاطر  گناه  اوالد، بر پدرش دو و دشنام و لعنت میفرستند

، ویندگرحمت  او برو فقط یکبار . اگر باری شود آرد میزیر دو آسیاسنگ  ما زبان و فرهنگدر  "پدر"بلی؛ 

 2االهزارس در واقع او را راهی   مگررحمت فرستادن به کسی،  کنند. می شنثار لعنتو هزاران بار  صدبار

 !!!"زنده"فرستند، نه بر  رحمت می "مرده"کردن هم هست. چون در ملک ما معموال  بر 

و مقّصر و گنهکار و گهنگار جرم مُ  خود  در زبان و رسم و رواج ما مردم، ست، که  و غریب گپیب یعج

گفتن به  )پدرلعنت( و لعنت"پدرنالت"شوند.  پدر و مادر و خواهر و زنش دوکاری می اماخورد،  و نمید  

ترین و مشهورترین دشنامی ست، که به کسی بدهند. این دشنام آن قدر عام گشته است، که از  معمول "پدر"

لت "هوای پدرنایا  "بر پدر ایقه باران نالت"شود. وقتی  انسان گذشته و به غیر انسان و به اشیاء هم داده می

 هوا و المان و ... را دشنام داده ایم.   "پدر" می گوئیم،  "..."و یا  المان آدمه تکه تکه میکنه"

                                                           

ین" یا "سرزمین زیر محّرف یا تحریف شدۀ "هزار سالها" بایدش دانست، کنایه ای ست، از "جهان زیر زمــ "هزارساال" که صورت  2

خاک"؛ چنان، که وقتی گوئیم "فالنیام رفت ده هزارساال")فالنی هم رفت در هزار سالها(، معنایش این است، که آن فالنی وفات کرد و در 

 در مورد ساخت صرفی این ترکیب ضمن مقاله ای مستقل سخن خواهم گفت. زیر زمین رفت.
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تحبیب و نازدادن هم دو و دشنامکی دلجوئی و رسم تمجید و  هبخوی و ُخلق خوش و روی  از بعضا  حتی 

هم  پدرانمعمول  یارر بسکاو این  ـکند ـ خطاب "پدرنالت"پدری بچۀ خود را مثال  وقتی شود.  می "پدر"نثار 

 جار بلند گوید:تبختر و د، به یدو شش آ زدن در بُرد باشد و مثال  ثنای قمارو یا وقتی کسی در ا ـهست ـ

ش نالت!!!  "بر پدر 

 یا

ش نالت!!!"  "مه میُگم: بر پدر 

به  ه کی ست، "شاباس و آفرین و زه و تحسین"در حقیقت  "پدر"بر  "لعنت فرستادن"در هردو گونه مثال، 

نند ک تلفظ می "نالت"زبان گفتار ما  عربی را در "لعنت"  کلمۀ قسمی، که در باال آمد،  د.شو حواله می "پدر"

 "نالتی" و ف و نالت""تُ تلفظ نماید.  "لعنت"را  "لعنت"و به مشکل کسی را خواهیم یافت، که در هنگام گفتار 

 دو مثال برجستۀ این استعمال است.

ثالها کنند. م را ترسیم می "پدر"وار طیف وسیع لعن فرستادن و سّب و ذّم و توبیخ کردن  مثالهای ذیل نمونه

به کدام مخاطب  معلوم راجع نشود و یا به گفتۀ کابلیان کسی  "خداناکده"آرم، تا  می "غائب"را قصدا  در صیغۀ 

 به خود نخورد:

 ــ پدرنالت

 ــ بر پدرش نالت

 ــ تف و نالت بر پدرش

 درش نالتــ بر پدر پ

 3ــ گور هفت پشتش بسوزه!!!)از نفرینهای زنان کابلی(

  درسگــ پ  

 ــ بی پدر) که کنایه ای ست برای "حرامزاده"(

 )"المذب"؛ یعنی "المذهب" و مراد از آن بیدین و کافر است( المذب ــ پدرنالت  

 ــ در فرق سر پدرش ....

 ــ در گور پدرش چنین و چنان کرد

 و در ایران:

 رسوختهــ پد

                                                           

د. از همین خاطر دوای تشدید آی یرون میمعتقد بودند، که آب منی از مهرۀ پشت مرد ب در قدیمن است، چو"پدر"  همانا"پشت"  مراد ازــ  3

 را باید دانست. "ویاگرا"یا  "وایاگرا"مینامیدند؛ چیزی، که بارزترین ممثل آن در زمانۀ ما "قُرص کمر"  قوۀ باه؛ یعنی قوۀ شهوانی، را
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 ــ پدرقحبه

 ــ پ درسگ

 ــ گور پدرش

 ــ پدرش را درآورد

یّام ــ  سوخته و نیمه در اخیر این طنزیۀ نیمه ت، به بد نیســ  تمام" مطلق، نه مسلمان   "نی کافر  خام و به گفتۀ خ 

 نکته بپردازم: ودتوضیح 

 ه":ــ "طنزوار1
را  ین کلمه خدائی بر زبان قلم آمد. شاید اهمین حاال، اما ام و نه هم خواندهشنیده  که نه از کسست،  ترکیبی

کسی یا کسانی به کار برده باشند، که به چشم و گوش من نرسیده است. در اصطالح فارسی ایران ترکیب 

افغانان نیز به تقلید از آنها، آن را استعمال میکنند. من شخصا  از تقلید  بسیار رواج دارد و بسا "طنزگونه"

آید ــ خصوصا ، که تقلید از اصطالحات بیگانگان باشد ــ و بلکه از آن نفرت دارم.  شم نمیوار خو بوزینه

اینست، که در هنگام نوشتن یا لغات و اصطالحات معمول دری خود ما را به کار میبرم و یا، که خود لغتی 

از  ""گهواره ، که میدانیماز قلم برخاست و چنان "گهواره" گویا با الهام از "طنزواره"را ترکیب میکنم. کلمۀ 

از نگاه ساخت ظاهری  صرفی آن شاید  مرکب مشهور زبان دری ست. در شأن نزول این لغتبس ترکیبات 

 ، که:تگفبتوان 

عمال شده است تنیز بسیار اس"مسند پادشاهی"  و "اورنگ"و  "تخت"گر، به معنای هلوی معانی ددر پ "گاه"

با  است "گه"را، که مخففش  "گاه"است.  "پیشگاه"و  "درگاه"و  رگاه""با و بهترین مثالها در زمینه کلمات  

را با تزئیات و نقش  "گهواره"کرده اند. در قدیم  ا جورر "گهواره"و  "گاهواره"پیوند داده و  "واره"پساوند 

 .درست میکردند، عینا  به قسمی، که تخت و ُکرسی و مسند و مصطبۀ پادشاهان را مزین میسازند هاو نگار

شبه  " انتقال بدهیم، به "طنزواره" اگر ساخت این لغت را به .شاهی نی شبیه  تخت و اورنگع؛ ی"گهواره" پس

 .رسیدخواهیم  "یک شنگ طنز" به ؛کابلی وام ّ اصطالح زبان ع و به طنز""مانندۀ و  طنز"

ی های حرمت و هتک ها مبا دشناصریح  ت  مخالفتقابل و در و کامال  ارادی را قصدا  این نوشته ــ عنوان  2

بدین وسیله خواستم، در عنوان تنها  میگردد. حواله پدر" بیچاره" و بیچاره" "پدر   بهدر ملک ما که  آراستم،

 جلوه کند و هیچ کسی دگر، "پدر"کلمۀ عالیشأن 

 در"!!!"پ  غیر از 

 

 

 


