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 Literary-Social اجتماعیدبی ــ ا
 

 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
       1017 می 11برلین ــ       
 

 کابل، آن کابل نبود 

 (قسمت پنجم)

ها قبرستان جان کوه، بالی   های سر   خانه  

 ؟؟؟ شویم و خاک ما مگر باقی ست رویم، خاک می چه حکمت است در قانوان طبیعت، که می آئیم، می

اما پیش ازین، که به اصل . کند زنم از همه بیشتر صدق می این فارمولبندی در همین موردی، که گپ می

ص  این داستان اخالقی را، خال. بشنویم" سعدی"مطلب بروم، داستانی را از بوستان همیشه بهار حضرت 

که در هیئت مثنوی پرورده شده است، در صنوف متوسط  مکتب هم خوانده بودیم، ولی چه بهتر، که آن را 

 : بعینه  و با تمام طول و عرضش از نظر بگذرانیم

 

 گر چون پلنگسر از کبر بر یکد      دشمنی بود و جنگ ،ان دو تنـمی

 تنگ آمدی آسمان ،دورـــکه بر ه      مانر   م تا به حدی ــــــز دیدار ه

 اران  ــــسرآمد بر او روزگ      جیش ،ل در سر آوردـیکی را اج
 عیش 

 ورش پس از مدتی برگذشتـبه گ      شاد گشت ،دیش او را درونــبدان

 اندوده دیدزر ،ایشی سرـــکه وقت      اندوده دیددر ،ورشــــــشبستان گ

 همی گفت با خود لب از خنده بازز      ینش آمد فرارامان به بالـــــــــخ

 دوست غوشپس از مرگ دشمن در آ      ستوا که ،خوشا وقت مجموع آن کس

 یستبز که روزی پس از مرگ دشمن      آن کس نباید گریست پس از مرگ

 ی تخته برکندش از روی گورـیک      به بازوی زور ،داوتــز روی ع

                                                 
1
است؛ و آن حالت کسی یا چیزی را بیان کند، که در حال رمیدن باشد و از کسی یا  " رمیدان"صفت فاعلی از (: به فتح اول")رمان"ــ  

 .چیزی رم بخورد و بگریزد
1
 .کرده استاست و سعدی این کلمه را درینجا به مفهوم اصلی آن استعمال " زیستن"و " زندگی"کلم  عربی و اصالً در معنای ": عیش"ــ   
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 آگنده خاک ،بینش هانــدو چشم ج      غاکاندر م   ،ر دیدشو  ــــــجسر تا

 رم و تاراج مورـــــک ۀطعم ،تنش      رفتار زندان گورــــــگ ، وجودش

 سرمه دان ،اج پر توتیاـــکه از ع      اک استخوانـچنان تنگش آگنده خ

 خالل ،قدش ور زمان سرو  ـــز ج      اللـه ،رویش در  ــــفلک ب ور  ز د  

 بندش ز بند ،امرده ای  ــــــــــجدا ک      ٔه زورمندــــــرپنجکف دست و س

 لخاکش از گریه گ   که بسرشت بر      مت آمد ز دلــــچنانش بر او رح

 سنگ گورش نبشت بر :رمودـــبف      از کرده و خوی زشت پشیمان شد

 بسی ،که دهرت نماند پس از وی      ن شادمانی به مرگ کسیـــــــمک

 ردگارــــــــک ادرــــــکای ق :بنالید      ارفی هوشیارــــین سخن عشنید ا

 به زاری بر او که بگریست دشمن      عجب گر تو رحمت نیاری بر او

 وی بسوزد دل دشمنان رــــــکه ب      ا شود نیز روزی چنانــــــــتن م

 ببخشایدممن ــــــــکه دش ،چو بیند      رحم آیدم ،ر در دل دوستـــــمگ

 ز نبودـهرگ ،ی در او دیدهئکه گو      سر دیر و زود ی رسد کار  ئجا به

 ای دردناک  ناله ،وش آمدمــــبه گ      خاک ل  ـــزدم تیشه یک روز بر ت

 سر و و روی است  ناگوشب   که چشم و      تر  ر مردی آهستهـــاگ !که زنهار

گذشتم، که یک مرد عالیجاه و باتمکین المانی  قبرستانی می حدوداً نه سال پیش، روزی سوار بر بایسیکل از

 :پندگویا چنین فرمود با زبانی بس مهّذب و با کمال وقار مخاطبم ساخته و

 !!!"گذریمبشان سوار نشاید از کناربه احترام مردگان "

لی، که مراتب این فرموده چنان بر من اثر کرد و در دلم نشست، که فوراً از بایسیکل پیاده شده و در حا

که تا  ،ّر و گوهر آویزۀ گوش کردم؛ در حدِّیاحترام آن مرد بزرگوار را به جای آوردم، سنخنش را چون د  

به یاد آوردم یکی از ارزشهای واالی فرهنگی خود ما را و آن این، که . زنده ام، از آن ع دول نخواهم کرد

همه و . مانیم چنان، که هرگز بر آن پای نمی تقدس دارد،ذاتاً ما مردم در فرهنگ ــ هر قبری، که باشد ــ قبر 

 :همیشه از بزرگان شنیده ایم، که

 !!!بر قبر پای مگذارید، که گناه دارد

مگر قبر و قبرستان در فرهنگهای مردم دیگر دنیا نیز قدسیت . این یکی از ارزشهای فرهنگی ماستبلی؛ 

سنگ قبری را بشکنند و  چه رسد بر این، که. امی کنداحتردارد و کسی را نمی یابیم، که نسبت به قبرها بی 

جزائی  "قبور رامی بهبی احت"در قانون المان . نوشته اش را مصدوم کنند و یا آن را با رنگ ملوث بسازند

 .سخت سنگین دارد

                                                 
1
 .استمال می گردد؛ یعنی در غیر مفهوم اصلی آن" پیکر و تن و بدن"کلم  عربی ست، که در زبان دری در معنای ": وجود"ــ  
4

در ملک ما به کسر اول تلفظ می گردد، که غلط است، ". بیخ گوش"است؛ یعنی " ب ن  گوش"ترکیب دری و حالت مصحَّف ": بناگوش"ــ  

 !!!برنخاسته است، که چنین تلفظ گردد" بنا"از چون قسمت اول آن 
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بر  .از همین خاطر است، که قبرستانها را مثل گلستان نگه می دارند، مزین با گل و سنبل و پاکی و صفائی

در ایران برای . شود گفته می( سنگ لحد")سنگ الت"کنند، که در اصطالح عامیان  ما  قبر سنگی نصب می

قسمی، که ضمن سفرهای بی شمارم در ایران . انتخاب کرده اند" بهشت زهرا"قبرستانها ترکیباتی از قبیل 

ه و با نذر و نیاز از رفتگان خود دیده ام، مردم ایران پیشین روزهای پنجشنبه را صرف بازدید از قبور کرد

ماتم و شیون است، مردم در  سوگ ودر ایران جمهوری اسالمی، که هر روز روز . یاداوری می نمایند

شوند، در حدی، که این بازدیدها حیثیت میله  پنجشنبه ها و روزهای جمعه بر مزار گذشتگان خود حاضر می

مردم ایران با وجود مراعات این اصل، هرگز توجه . است و تفریح و تفرج و خوشگذرانی را به خود گرفته

بارها و بلکه هرباری، که به قبرستان صاحب الزمان کرمان بر مزار . ندارند، که بر قبری پای نگذارند

، برادرم حاضر می شدم، می دیدم، که مردم بدین امر کوچکترین اهمیتی قائل نبودند، و باالی سنگهای قبور

رفتند و کسی اصالً بدین باور نبود، که پای  گردند، راه می افقی تعبیه می به شکل که در آن سامان غالباً 

 .گذاشتن بر روی قبر گناه دارد

اما در افغانستان خود ما، قبرها و قبرستانها معموالً خوار و زار اند و به مشکل قبری را می یابی، که لوحه 

ته مستثنی قبور بال. از لیل و نهار چهل ساله نیز ازین خبر، اثری دیده نمی شودگرچه بعد . سنگی داشته باشد

ساخته ... و با سنگهای قیمتی مرمر و رخام مزین  اعیان و اشخاص سرشناس بوده است، که مداماغنیاء و 

 .بودند و بدون آرایه و تزئینو خاکسود پر کقبرهای مردم عادی همه خاکی و خا. می شدند

کوهسار افغانستان قبرستانها را در دامان کوهها تعبیه می کنند و چنین بودند، قبرستانهای کابل  در سرزمین

تا قالی هزاره ها باالی زیارت سید مرد، در دامن  کوه شیردروازه ــ از دامان خواجه صفاء و تپ  زردگل و 

به در عقب کوه از یک طرف و در دامان کاسه برج در اطراف چشم  چکان و باالحصار و گردن   ج 

شیردروازه و شاه زنبورک؛ در این طرف کوه شهدای صاحین قرار داشت و در آن طرف قبرستانهای عقب 

و این طرف ترک، در اطراف پوزۀ توپ چاشت و دامن  باالی کوره گاه و باالی . باغ بابرشاه و واصل آباد

است و تمام دامان این کوه، ده بوهمین قرار دامنه های کوه آسمائی نیز قصه از  در. شفاخان  گندنا و غیرهم

و . از ده افغانان و قول آبچکان گرفته، تا دهمزنگ و سخی و بعد آن طرف کوه در کارت  پروان و خیرخانه

 . چنین بود، دامنه های غالب کوههای کابل، که قبرستانهای فراوان را در آغوش گرفته اند

یل هموطنان والیات به کابل نسبتاً مأمون و مصون سرازیر وقتی بر اثر عروج فجایع سیاسی در وطن، س

را  هاگشتند، دامان کوهها را جهت اعمار خانه و کاشان  خود انتخاب کردند و از زیر کوهها تا نیمه های آن

چون در ملک ما نه نظم و ناظمی وجود دارد و نه . باد کردنداالی خانه آدر تصرف خود درآورده و خانه ب

بازخواستگری، ازین رو همه پخپل سر خانه ساختند، بدون نقشه و بدون مراعات ابتدائی ترین و  بازخواست

که مردم درین نواحی ساخته  ،خانه هائی را. برسانی و بدررفتو آ مراتب خانه سازی؛ از قبیل سرک کشی

 .تاند، همه و بدون استثناء غیر صحی اند، مگر مجبوریت برای شان گویا مشروعیت هم داده اس

ر کرده، دود قربانی این ساخت و سازها در درج  اول قبرها و قبرستانها بوده است؛ آمدند و قبرستانی را ج  

 :زمین خاموشان و اسیران خاک بنیاد نهادندرو خانه های خود را در س دنداز دماغ قبرها بیرون آور
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 نند و ــ این بزرگترین خیانت در حق کسانی ست، که از خود دفاع کرده نمی توا

 ظلم در حق مردگان و اهل قبور است وــ و این کار ناجوانمردانه ترین 

   !!!اهل مسلمان ما فرهنگیو ارزشهای ط اخالق و مراتب و ضوابط وــ و این است، یک سق

در زمانه های پیش هدیرۀ آبائی خود را، که حکم باغچه ای را داشت، در اختیار هموطنانی گذاشته بودیم، 

نجا به سر بردند، بچه و ارهمد سالهای سال. شیر آمده بودند و انسانهای عاجز و غریبکار بودندکه از پنج

ری ــ سف 1001اکتوبر ماه وقتی، چارده سال پیش ــ در . چوچه و چوچ و پوچ کرده و تشکیل خانواده دادند

عزیز، که اخیراً رخ  "علی جان". بر مزار پدر بزرگوارم بایستادم به کابل کردم، در همان روز مواصلت

، که حکم ئی آنه را از میان دو شق کرده و بر مرتب  باالدیدیم، که هدیر .در نقاب خاک کشید، نیز با من بود

دروازۀ شان را تق تق زدیم، خانمی . که چه کنیمحیران ماندیم، . خان  دو منزله ساخته اند باغچه را داشت،

 :پرسیدیم. نجشیری علت را جویا گشت  پاز کلکین سر خود را بیرون آورده و با لهج

 ساخته اید؟؟؟ هدیرۀ ما خانه چرا باالی

 :گفتو با همان لهج  شیرین پنجشیری، واز بلند زنکه به آ 

 !!!ما ای خانه ره خریدیم و قوالیشام داریم

 !!!(یده ایم و قباله اش را هم داریمرا خر ما این خانه)

یم و از دست ما کاری دبرابر عمل انجام شده ای قرار گرفته بوپشت سر خود را خاریده رفتیم، چون در 

معلوم شد، که همان نگهبانان هدیره، که سالیان متمادی آب و نمک ما را خورده بودند، هدیره . ساخته نبود

 .   را سودا کرده بودند

 .کوه مثلی، که ماند به قسمت بعدی قص  گلهای پتونی خانه های سر  

 

 (نا آن دم)

 

  

 


