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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Social ادبی ــ اجتماعی

  
  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
         ٢٠١٧  می١٩برلين ــ     

  

  کابل، آن کابل نبود 
  )قسمت ششم(

  !!!ۀ پدر پدِر کنارابھای کابل کھنه آبادخان

  :در صدر قسمت پنجم اين جمله آمده بود

 شويم و خاک ما مگر باقی ست رويم، خاک می ن طبيعت، که می آئيم، میچه حکمت است در قانو«

  »؟؟؟

  : مکثی نمايم؛ ھم از نگاِه صرِف عربی و ھم از نگاِه فزيک"باقی"می خواھم بر کلمۀ 

ً در تقابل با "بقاء" مجّردمۀ عربی و اسم فاعل از مصدر  کل"باقی"  عربی ، که نيز"فانی" است ــ دقيقا

 است؛ و يکی از "فناناپذير" و در معنای "فانی" متضاد "باقی"پس . "فناء"ست؛ و اسم فاعِل مصدِر 

  .قوانين بنيادِی طبيعت در بقای ماّده نھفته است

 بوده است، که بعداً دو دال پيھم در "ماِدَده" و در ذات خود "دال"به تشديد ، ز کلمۀ عربی ست ني"ماّده"

 است، که از نگاه صرف عربی اسم فاعل "مادّ " مؤنث کلمۀ "ماّده". م گرديده استيک دال مشّدد مدغ

 است، که بعداً دو دال "ماِدد"و در اصل خود ) "کشيده شدن"يا " کش شدن"در معنای ("مدّ "از مصدر 

 خود سه حرف دارد و  ذات در"مدّ ". باھم ادغام شده و در شکل يک دال مشدد تغيير ھيئت داده است

مقابل ("ماده" با کلمۀ دری "ماّده"پس تفاوت کلمۀ عربی .  است ساکنبا ھردو دالِ ، " دْ َم دْ "ئت در ھي

 ھردو را يکسان تلفظ می کينم و امامامردم .  از نگاه لفظی محض در تشديد دال تجسم می يابد١)"نر"

                                                 
پدر . يادم آمدآورد، قصه ای از ماورای دھه ھای مديد و دوِر باالتر از شست سال پيش، به " ماده و نر" ــ وقتی قلم سخن را بر سِر  1

حکاياتی را، که از دوران کوتاِه زندگانی و از زبان مبارک ايشان به گوشم . بزرگوارم، اديبی بودند فاضل و انسانی بس خوش صحبت
  .چکيده است، ھرگز فراموش نمی کنم

که روزی چند اديب و شاعر قصه کردند، . ايشان ھميشه از بزرگان قصه می کردند و از زيبائی و جذبه و بالغت و بداھت کالم آنھا
ايشان مگر دوست مشترک خود، سعدی، را دعوت نکرده . دورھم در باغی جمع شده و مصروف خوشگذرانی و عيش و نوش بودند
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در " ماّده"ؤنث آن،  و م"مادّ "کلمات . فقط از سياق عبارت و جمله مفھوم دوگانه را از آنھا می گيريم

  . اند"کش شونده"ذات لغوی خود در معنای 

  : دو َرسته لغت متفاوت در زبان عربی برخاسته است"م د د"از عين سه حرف 

يا ) در ھيئت الزمی("کشيدن"شود و در معنای  ، که با دال مدغم مشّدد اداء و نوشته می"مدّ "ــ يکی، 

 يا "کش کردن" و در معنای "تفعيل" از باب "تمديد"آن  است و بارزترين مصدر متعدی "کشيده شدن"

د"باشد ــ و اسم فاعل آن  می) در معنای متعدی("کشيدن"   . در زبان دری مورد استعمال ندارد"ُمَمدِّ

، از "ِامداد" است و بارزترين مصدر متعدی آن "ياری شدن" و "کمک"، که در معنای "َمَدد"ــ و ديگر 

 در زبان "ُممدّ " می باشد ــ و اسم فاعل آن "کمک رساندن" يا "ياری کردن"  و در معنای"افعال"باب 

  .ما ھم استعمال فراوان دارد

  :با اين شرح خشک، جھت انبساط دادن فکر، گامی برداريم به طرف فزيک

کند، که  ن ترموديناميک در فزيک است، حکم میيانو اساسی ترين ق که از،"ه و انرژین بقای مادّ قانو"

 ما، طبيعت و کائناتِ ھمين در چوکات پس . نابودمحو و ه می توانند و نه  نه خلق شد"ه و انرژیمادّ "

ه در مورد و چنين است مسأل. محو و نابودتواند و نه  ه را خلق کرده مینه مادّ ھيچ کس و يا ذاتی 

ن پديدۀ واحد  دو شکل متفاوت از عي"انرژی" و "همادّ " . است"همادّ "که در واقع شکلی از  ،"یژانر"

گردند و از يک  باشند، که در يک سيستم بسته، گاه در يک ھيئت و گاه در ھيئت ديگری ظاھر می می

ی، ترکيبات . دھند شکل به شکل ديگری تغيير حالت می  و "خالق"ازينجاست، که در جھان مادِّ

ت نادرست و بی معنائی  از نگاِه علِم فزيک، مقوال ــ"...خالق زمين و آسمان و " ــ به شمول "مخلوق"

  !!!شوند پنداشته می

 ست، که وجود ندارد و از عدم بايد بيرون چيزی ِ"به وجود آوردن"در معنای   ماّدهھاندر ج "خلق"

پديد " است، که اولی "خلق"، اسم فاعل و اسم مفعول از مصدر و عمل "مخلوق" و "خالق". آورده شود

  .   است، و اين مورد پذيرش علم فزيک نيست از عدم"پديدآورده شده" و دومی "آورنده

 و اصل فرنگی "کنندۀ انرژی توليد" يا " انرژیلِّدِ وَ مُ ُ"از نگاِه فزيک مگر اصطالحات متعارفی از قبيل 

انرژی يا گنراتور جنريتر "، که مراد )المانی("گنراتور"  و)انگريزی("جنريتر"ــ  Generatorآنھا 

تعديل کنندۀ "  يا "تبديل کنندۀ انرژی"اصطالح درست درين مورد !! ! ست ــ نيز غلط می باشند"برقی

چون .  ست و ھمين مقوله در متون فنی فزيک و الکتروتخنيک و تکنالوژی مرّوج ھم ھست"انرژی

کنند، خواه از انرژی حرکی به  چنين دستگاھھا يک نوع انرژی را به نوع ديگر انرژی تبديل می

نوری به انرژی برقی، انرژی بادی به انرژی برقی، انرژی حرارتی به انرژی برقی باشد، يا انرژی 

  .انرژی برقی، انرژی اتومی به انرژی برقی و قس علی ھذا

                                                                                                                                                   
باغ، درست در نزديکی تخت و صفۀ دوستان ) آب موری"(اوموری"از راه . وقتی سعدی خبر شد، خواست ايشان را غافلگير کند. بودند

  :يکی از جمع شاعران به آواز بلند صدا زد. دسر بيرون آور
  "زمين ترقيد، برآمد کلۀ خر"

  :سعدی فی البديھه در جواب فرمود
 "اده، آمده نرــشنيده بوی م"
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  :بعد ازين سير و سياحت گرامری ــ فزيکی بگذريم به غريبخانۀ خود، کابل

. ر نو برومچار ماه پيش ضمن اقامت اضطراريم در کابل، روزی قرار شد، که از کارتۀ چار به شھ

بيگاه بود و شامگاھان، که تکسی گرفته بعد از طی طريق وارد سرک داراالمان شده، از کنار منار 

و کنار راست محبس دھمزنگ " شھرک بازی"و " باغ وحش"عبدالوکيل خان و بعد از جوار چپ 

ت در حالی، که در تمام اين مد. گذشته از مسير پلی، که ُموازی با پل ھارتن کشيده شده است، گذشتيم

کوره "چھره و نمای شبانۀ کابل را تماشا می کردم و چشمم به خانه ھای سر کوه دوخته بود، که از 

به طرف باال افتاده و يکسره چراغان بودند، با تکسی وان مصروف اختالط " شفاخانۀ گندنا"و " گاه

ه انسان خوش خلق و کتره تکسی وان، ک. گفتم، خانه ھای چراغان کوه ھم بسيار تماشائی ست. بودم

  :پرانی بود، گفت

  !!!مگر خدا گلھای پتونی اين خانه ھا را به ھيچ مؤمن مسلمان نشان ندھد

  :گفتم

  !!!گل پتونی خو بوی بسيار خوش دارد و نبايد مورد تنفر باشد

  :گفت

ک قير وقتی، که باران شديد می آيد گلھای پتونی خانه ھای سر کوه را با خود آورده و در روی سر

  .ليش می کند، که از بويش دل آدم چپه چپه می شود

  :گپم را تکرار کرده، گفتم

  !!!گل پتونی خو بوی بسيار خوش داره و عطر شامگاھی آن آدمه مست می سازه

  :گفت

 نی آغاجان، گلھای پتونی اين خانه ھا، ديگر قسم است، که وقتی کتی باران مخلوط شد، از کوه 

  .زمين و زمان را به فغان می آوردسرازير گشته و سرک و 

، سيل فضله و مواد غائطۀ بويناک "گل پتونی"من ديرفھم مگر باآلخره فھميدم، که منظور تکسيوان از 

  !!!و متعفن کنارابھای خانه ھای سِر کوه است

 خانه سازِی کابل کھنه را زنده نگه می دارد؛ و خانه ھای سر کوه در واقع حديث سيستم غير صحی

  :اگر خانه سازی در چنين سلک و سياق باشد،

  ٢!!!" فردائی،از پس امروز بودوای اگر "

مگر بازھم خانۀ پدر پدر !!! ملک بی بازخواست و خانه ھای خدای پجات، ازين کارھا را دارد

از طرف . ا برای پاروکش ھا مھيا ساخته بودندکنارابھای کابل کھنه آباد، که امکان انتقال کثافات ر

ديگر مردم اصيل کابل کھنه به تجربه دريافته بودند، که بعد از قضای حاجت از باال خاکروبه و 

در کابل کھنه معمول . خاکسر و کلوخ را باالی فضلۀ خود رھا کنند و کار پاروکشھا را آسان سازند

                                                 
  :از ماورای قرنھا" شيرازی"ــ مأخوذ از بيت معروف حافظ  2 

  گر مسلمانی ھمين است، که حافظ دارد
 !!!وای اگر از پس امروز بود، فردائی
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دق مشترکی تعبيه کرده و کنارابھا را ھمه ُمشِرف به خندق چنين بود، که در عقبگاِه چندين خانه، خن

وقتی پاروکشھا از روستاھا و قُرای دور و نزديک کابل می آمدند، مستقيماً . مربوط آن می ساختند

ھا شده و پارو را با خاک و گل موجود در خندق مخلوط کرده  فرمای ھمان خندقھای پشت خانه تشريف

تا ھمه را در جوال ھا تخته نمايند، در حدی، که پشت خر مظلوم از کمر و پارو را سخت می ساختند، 

چنگ می ماند و آن االغ بی زبان تا رسيدن به منزل مقصود، در طول راه ناله کنان و به ضرب چوب 

پاروکشھا مگر در اثنای راندن سريع خر، يگان دِو غليظ نيز . و خرُچکۀ پاروکش، گام بر می داشت

  : کردند؛ مثالً می گفتندنثار صاحب خر می

  !!!تيز برو زِن صايبته گيم

  !!!)تيز برو، زن صاحبت را گايم(

و مراد از صاحب، ھمانا دھقان و مالک خر بود، که پاروکش را استخدام کرده بود و پاروکش پيشش 

  .کار می کرد

يکساله، در آفتاب پاروی انتقال يافته را در نقطه ای از مزرعه کوت کرده و برای مدت طوالنِی الاقل 

پارو در چنين يک مدت مديد و در زير تابش آفتاب شديد، می سوخت و از آن . سوزان می گذاشتند

 ساخته می شد، که برای تقويۀ زمين کشتی و کشتزارھا حکم کيميا را "انبار سوخته" يا "پاروی سوخته"

بار دادن زمين زراعتی، که در پارو زدن يا ان. داشت؛ به مراتب بھتر و صحی تر از کودھای کيميائی

ملک ما و بسا مناطق ديگر جھان از ھزاران سال تجربه شده و معمول بود، اينک در ترمينولوزی 

را پيدا کرده است و محصوالتی، که از کشتزراھای بيو با  Bio "بيو" يا "بايو"فرنگی زراعت، نام 

  .ر گزاف فروخته می شودتقويۀ مواد فضلۀ حيوانی، به دست می آيد، به قيمتھای بسيا

بلی؛ پاروکشھا با چنين خصائلی پاروی کوچه ھا را جمع کرده و خوش خوشان و نغمه زنان و ترنُّم 

پاروکشھا در واقع وظيفۀ اصلی تنظيف کوچه ھای کابل قديم را به عھده . کنان راھی ده می گشتند

  .داشتند

از !!! ش می سوزد، که راه بدانجا َبَرداما در راھروھای تنگ و شخ خانه ھای سر کوه، بال پاروک

ھمين رو کوچه ھائی، که در ميان خانه ھای سر کوه کشيده شده اند، امکان تنظيف و پاککاری را جزماً 

ھای خوش مشرب و شيرين سخنی را "تکسی وان"منتفی می گرداند و زمينه ای را مھيا می سازد، تا 

جور کنند و ) کنايه(، فکاھی و طنز و کتره و کيانه"گلھای پتونی"سِر سخن بيارد، تا در وصف آن 

  .ترنک مسافر خود را خوش بسازند

  :بيائيد از بصيرت مقامات اجرائی قصه کنيم

ھمان قسمی، که آن بند سيلگردان در باالی کاريز و در پايان پاِی مسيِر خواجه صفا و خواجه 

  : مثال می زنمروشنائی، کاری بود عبث و عاقبت نينديشانه، کارک ديگری را

ً شاداب و باصفا بود و آب چشمه ھای خواجه صفا و خواجه  در زمانی، که کوه خواجه صفا واقعا

روشنائی و کاريز، دل و ديدۀ زمين و زمان را تازه می ساخت، درست در ھمين موقع، روزی ديديم، 
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ن زمين ھستند و می که در پايان راِه خواجه روشنائی، چند نفر با بيل و ُکدال و کلنگ مصروف کند

لحظۀ بعد سر و کلۀ مردی با قد و اندام کوتاه و بينی کوتاه و ُپچق، ظاھر . خواھند چاھی حفر کنند

چون در صنف ھشتم بودم، يگان .  و متخصص آبرسانی بلديۀ کابل است٣گشت؛ گفتند، که وی جوپانی

متخصص جاپانی نيز . نستمجملۀ انگليسی را بر زبان آورده و به انگريزی کلی پلی کرده می توا

مگر کاش ضعف متخصص تنھا به . انگريزی بلد بود و زبان شکستۀ وی در ھر صورت قابل فھم بود

وی در رشتۀ فنی خود، آبرسانی، نيز مھارت چندانی نداشت و قصۀ . زبان انگريزی خالصه می شد

  . سر دست، حاکی ازين ناتوانی اوست

خالصه، که چندين . فتن کدام منبع بزرگ آبرسانی برای کابل استمعلوم شد، که کندنکاری به منظور يا

روز زدند و کندند و زمين را به اندازۀ پانزده متر چقور کردند و ھمين، که به سنگ بزرگی مواجه 

  . گشتند، کار را بس کردند، پس سر خود را خاريده و پشت کار خود رفتند

بود، از اول بايد می دانست، که کوِه شيردروازه آن اگر آن متخصص جاپانی انسان فھيم و باھوشی می 

  .قدر بلند و برفگير نيست، که بتواند ذخائر بزرگ آب را در دامان خود بپروراند

  

  )ادامه در قسمت بعدی(

  

 

                                                 
 "جوپانی|را " جاپانی"می گفتند و " جوپان"را در زبان عوام ما " جاپان"ـ ـ 3


