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 Literary-Social اجتماعیدبی ــ ا

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
          ٢٠١٧  جوالی٢٠برلين ــ     

  کابل، آن کابل نبود

  )قسمت دھم(

ْبرگشت به ما سبق َ َ  

ْما سبق"وقتی  َ َما سبق"نويسم، ترکيب عربی   می"َ َ ل و متشکل از ّ مکم نظر دارم، که جمله ای ستِّ را مد"َ

صيغۀ  که فعل ماضی مطلق "َقَبَس" يا فاعل جمله و "مبتدا"ــ به حيث ) "آن چه" در معنای(ی عربی"ما"

. ست  دریِ"آن چه گذشت" عربی معادل ِ"ما سبق"پس .  را دارد"خبر"ّاست و درين جا حيثيت مفرد غائب 

  :شوند، از قبيل چنين ترکيبات عربی در زبان دری فراوان استعمال می

  )آن چه از دست رفت ــ آن چه فوت شد ("ما فات" ــ

  )آن چه ادامه يافت ("ما دام"يا ــ 

  بينيم می )ھمان قسمی، که بود("کما کان"، چنان، که در ترکيب )آن چه بود("ما کان"يا ــ 

َما بقی"، که در اصل خود "ِْیقَا بم"و ــ    ه بود"َِ

ْما ترک"و ــ  َ َما ترک" دٮر اصل خو، که "َ َ    بوده است و"َ

ْما تقدم"ــ  َّ َ َحفظ ما تق"است؛ چنان، که در ترکيب ) آن چه پيشی گرفت("َمَّما تقد"ً، که ذاتا "َ َ ْدمِ  به مشاھده "َّ

  و. درس می

ْما حضر"ــ  َ َما حضر" ، که "َ َ   .ست بوده ا"َ

ًگر، که اصال و در ذات خود جمالت کامل عربی بوده اند و بعد ھم در زبان يدزياد  بسيارترکيبات و 

شايان تذکر . گردند  استعمال می"اسم" و "قيد"به تقليلد استعرابی از آن در زبان دری به حيث ھم عربی و 

ما دامی، "چنان، که کنند،  عمال می است" دامیما" را در ھيئت "ما دام"است، که در تداول دری افغانستان 

  .دکه درست نيست و بايد از آن پرھيز شو گويند، "که
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کنند، که غلط   تلفظ می"ُّما تقددم"  و کالنکاریُ را بعض کسان از روی تفنن و تفرعن"َّما تقدم"ھمين قسم 

فعل ماضی مطلق از  "َّتقدم"، کلمۀ "َّما تقدم"مصدر است، در حالی، که در ترکيب " ُّتقدم"چون . است

  .  ــ است"ُتفعل" ــ باب "ُّتقدم"مصدر 

 و "ماکان" و "مادام" و "مافات" و "ماسبق"فارسی اين ترکيبات را بدون فاصله و به شکل /کتب لغت دری

  . نويسند، که نوعی تخطی از صرف عربی بايدش دانست می و غيرھم "ماتقدم" و "ماحضر" و "کماکان"

  :ّ مکث کرده و مؤخره اش را چنين آراسته بودم"ِتھاجم فرھنگی ايران "ه بر در قسمت نھم اين سلسل

ِ، يکی از اعاظم استادان ادبيات "فرشيدوردخسرو داکتر "« بود و ) دانشگاه تھران("پوھنتون تھران"ِ

اين استاد ممتاز حدود نيم قرن از عمر گرانمايۀ خود را . ھزاران دانشمند رشتۀ ادبيات را تربيه کرد

ً؛ دستور اين زبان را با سير تحول تأريخی آن جدا تحت تحقيق و کردفارسی /ِف دستور زبان دریصر

ُتدقيق قرار داد، از نظر علم زبانشناسی معاصر در مقايسه با گرامر زبانھای انگريزی و فرانسوی، 

 ابتذاالت استاد فرشيدورد، که از.  را نوشت"دستور مفصل امروز"بررسی کرد و بعد کتاب مشھور خود 

ُبرد،  رنج می آن سامان ــ "فرھنگستان زبان"ــ بالخاصه کارروائيھای و انحرافات در لغتسازی ايران 

به شکل و غلط و نامناسب را نمونه وار و وضعی ضمن ھمين کتاب لست بيشتر از پنج صد کلمۀ ترکيبی 

اين . قول آنھا را پيشنھاد کرد پيش روی اھل خبرت و ادب ايران گذاشت و عديلھا و بديلھای معسمبوليک

نکته را ازين سبب تذکر دادم، که از وضع کلمات و اصطالحات جديد غلط و نامناسب در ايران، خود 

  !!!دادند استادان دانشمند ايران ھم متأذی بودند و شکايت سر میُزبدگان و 

" تھاجم فرھنگی ايران" ینصب العينش در تأمين و تعميل مو به موو  "طلوع"ولی برگرديم به تلويزيون 

  :در ملک ما

گذارم برای قسمت   درين زمينه رولی دارد؛ و بحثش را می"اعظم رھنورد زرياب" شنيده ام، که آقای 

  ».بعدی اين سلسله

يمون فرھنگی  در پيشبرد اين تھاجم نام"زريابھای فراوان ديگر" و "رھنورد زرياب"الزم بود، که رول 

"دری"ال دست در کارند، تا کار ّمُگردد، که چه عوامل و عو تصريح بيين ت و هبرجسته ساخته شد  ما را ِ

ِّدر حالی، که اين مأمول مد نظر است، ولی شيرغلتی به . َ ايران سم کنندِ"فارسی"بسازند و آن را در مسير 

  :هُمردم اصيل کابل ــ يا کابليان اصيل و بومی ــ مدام گفته اند، کگذشته الزم آمده است و 

  !!!"ی نيسِّآمده ره رد"

چه خوب  ، پسمشده اثقلت گفتار روان ی "در راستا"و به اصطالح غلط ايرانی بينم، که در سمت  می

ِبر سبيل گريز از خشکی موضوع و جھت آوردن تنوع و انبساط در خاطر عاطر خوانندۀ عزيز، است، که 

  :يم کنم تقدبه ياد آمد، به حيث معترضهرا، که ھمين دم خاطره ای 

سرور و شوق  و ما سورروزی از روزھای بسيار پيش و قديم، که دوران جوانی بود و بر ابدان و اعمال 

 سخن و حرکت درھر به فرمودۀ استاد ابوالفضل بيھقی، از زد، در جمع دوستان بودم و  شور موج میو 
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به اصطالح خطا کرد و قالب ُپربادی  ــ ارادی يا غير ارادی ــ ". ش.ش"به نام ، يکی از جمع رفت می

  :ۀ عمل گفتئ تبره رسمبھم يا و بر سبيل مزاق ايرانی بگوزيد، و 

  »!!!ی نيسِّآمده ره رد«

ِ، که يک ماه ازين سبب" باز. "گويم می بعد ازين مطايبه، عطف به ما سبق کرده، باز از کيف و کان کابل

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" آزادگان تخت در سفر بودم و غيرحاضری و غياب يکماھه ام در پورتال

مصروفيتھای يکماھه و فقدان دسترس به انترنت سبب شد، که در چار ھفتۀ گذشته . بودخاطر ھمين از ھم 

 و در بوس وطن گذشتيک ماه در خاک. خاموش بمانم و زحمت را از سر خوانندگان گرامی کم کنم

ی، دبير فاضل و باتدبير دربار سلطان محمود غزنوی و پسرش حضرت کابل، که به فرمودۀ ابوالفضل بيھق

  :مسعود

  !!!" بزرگوار، که پاينده بادِاين حضرت"

ِدر اين مدت چار ھفته دربارۀ کابل و کابليان اصيل و ھمشھريان جديد و نوکی کابل چيزھائی ديدم و  َ َ

  .شنيدم، که شمه وار و بالتدريج ضمن اين سلسله تقديم خواھد گشت

شود؛ از زشت و زيبا و ناپسند تا  دروازه، که ھمه چيز در آن سراغ میبی  شھری ست بی در و کابل

  :ّگوئی فرمودۀ شيخ اجل حضرت سعدی شيرازی درباره اش صادق افتيده است، که. دلپسند

   و شادی به ھمندگنج و مار و گل و خار و غم

اصله در پھلويش خانه ھای گلين و ريخته و اگر در جائی خرپولی ساختمانی فلکسای بناء کرده است، بالف

کابل شھر افراط و تفريط است، کاخ و کوخ و سنگ و کلوخ در کنار ھم . زند چکيده رونق را به ھم می

نقشه ھای . سازد پالن شھری وجود ندارد و ھرکس خودسرانه و سر به دل خود خانه می. شود مشاھده می

گرد و خاک . شھر و حيثيت ساختمانی آن را به زمين زده استُبدنقش و ھشت رخ نه گرد پاکستانی رونق 

در ھيچ نقطۀ کابل جائی را نمی توان يافت، که ازين . و بوی و گندگی ھوای کابل را مسموم ساخته است

ّچون زيربنای شھری درست نيست، روبناھا ھرقدر ھم مجلل و مکلل و مطال و زرين و . ه در امان باشدّبلي

 گفتن "بلی" و "شما"اخالق و آداب قديم کابلی و . ، نافه و خصيه اش از جست استسيمين جلوه فروشد

باشندگان کابل باالتر از نود و پنج درصد، غير کابلی .  است"تو"ھمه کس . شود ديگر در کابل سراغ نمی

 حساب کابل در واقع به. اند، که از واليات دور و نزديک سرازير شده و رونق شھر را دگرگون ساخته اند

  :اقوام تقسيم شده است

  .ــ قسمت شمالی آن در دست کسانی ست، که علی االکثر از واليات شمال سرازير گشته اند

  . ــ قسمت غربی کابل در واقع در دست سکنه ای قرار دارد، که از واليات مرکزی ھجوم آورده اند

  .ه از واليات جنوب و شرق آمده اندــ قسمتھای جنوبی و شرقی کابل باالکثر در اختيار ھموطنانی ست، ک

  .شود، باشندۀ بومی و اصيل کابل است و آداب و ارزشھای فرھنگی او آنکه و آنچه در کابل کمتر ديده می

حيران در و خسته و درمانده شوند، که سرگشته و سراسيمه و  کابليان اصيل خال خال و گل گل سراغ می

  .بين شھريان جديد راه خود را گم کرده اند
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 .  در قسمتھای بعدی از اجمال به تفصيل خواھم رفت


