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 کابل دور   های   یادی از گذشته

 (قسمت یک)

یپ خی  اَویَ  های   کوزه  اتَخو 

 .شناختم گویم، چون در آن زمان تنها خوبی را می از بدیهایش نمی. یاد کابل قدیم به خیر و همه خوبیهایش

آن روزگاران  کردم؛ بچگی بود و بعد از هیچ وجود نداشت، یا که بود و من آن را احساس نمی بدی ئیوگ

 .ست بیند یا در انتظار دیدن خوبی ی میآدم در چنین سّن و سال، تنها خوب. جوانی و دورۀ پرشور زندگانی

کشم؛  مگر چرا خاطرات شیرین است؟؟؟ شاید هرکس بدین سؤال جوابی دهد؛ و من نظر خود را پیش می

 :جواب

زنده است ای خاطره  تا دارندۀباقی مانده است، و  "ذهن"به خاطری، که از دوران گذشته فقط یادگاری در 

رود و  با رفتن او مگر، آن خاطره نیز از بین می. ر ذهنش زنده استو حاکم بر حافظه، آن خاطره نیز د

. ست، که از دست رفته است و بازآمدنش امکان ندارد خاطره قسمتی از عمری. آید دیگر هرگز پس نمی

ی ساخت و جازی  آن خاطره را زنده نگه داشت و آن خاطره را در قید قلم آورده، مادّ شاید بتوان نمای  مَ 

مگر خاطرات  .شناسد گردد و فنائی را نمی ابدی و جاوید است و هرگز نابود نمی "همادّ "که جاودانه، 

و از . "عین"همان  " عین"اند، نه  "واقعات عینی"آن  " جازیمَ "و  "ذهنی نمای  "مکتوب  ماّدی نیز فقط 

 :که بگذریم "فتفلس  "فلسفه بازی و فلسفه بافی و به زبان صرفی 

برجای است و در جایش  ، که خریدار متحرک است و سّیار و فروشنده پایمعمول امروز این است

دران زمان ــ زمانی، که از آن . خرد رود پیش فروشنده و متاع مورد نیاز خود را می برقرار؛ خریدار می

کنم ــ مگر چنین نبود، چون زنان در حّدی زیر تأثیر عنعنات فرتوت و دین قرار داشتند، که  حکایت می

و چون سودای  خرید  . توانستند ببینند نشین بودند و حتی افتو و ماتو هم روی و موی ایشان را نمی خانه
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م می "ماه  یگانه"و آن  "انهبی بی  خ"خانه به عهده و ذوق و سلیقۀ  داد  بود، پس فروشنده باید کون  خود را ج 

 !!!گرفت خاموش  خانه نشین را می رفت و سراغ خریداران در واقع فروشنده می. رفت و دنبال خریدار می

های تنگ و ترش کابل کهنه است ــ تقریباً همه متاع  در آن زمان در پشت کوچه ها ــ مراد از کوچه

 :شد روزمره عرضه می

ــ از انواع میوه و ترکاری موسمی گرفته تا اشیای زینتی زنانه و چینی و کاسه و کوزه و اسباب آشپزخانه 

 :نگانهو گ دی  کنچنی و جر

و خربوزه و تربوز گرفته تا لبلبو و  "خایۀ غالمان"و گ ردآلوی ــ از سیب و ناک و بهی و آلو و زرددالو 

 .زردک و بادرنگ و کچالوگک و شورم ش نگ

 .سرخ ــ از سیچ و گندنه و پالک و خلفه و تره و شلغم و بانجان سیاه و رومی، تا نعناع و شبت و مرچ  

رانک و َپولی و فیشن زنانه تا  سامان  سرمه و کجل و ینه و شانه و آــ از چوری و  رغ  ساجق و ا شپالق و غ 

 .های ا شت کانه دگر بازیچه

 . ــ از چینی و اسباب شیشه ئی گرفته تا تغاره های خمیری و کاالشوئی و صراحی و کاسه و کوزه گلی

 :گشتاندند جارزنان می لی قدیم کاباین همه متاع و متاعهای فراوان دیگر را در پشت کوچه ها

های زیبا و خاّص  کردند و با ترنم چه نغمه را بر پشت خر عرضه میخود سفید متاع  ــ مردان ریش

 :کردند؛ مثالً می گفتند عرضه می

 !!!ــ تازه کچالو!!! تازه کچالو

 !!!ــ تازه شبت!!! تازه شبت

 !!!ــ کلچه پیاز!!! کلچه پیاز

 !!!ــ ت رشک سیو!!! ت رشک سیو

 !!!ــ سیو کلۀ دیو!!! کلۀ دیو سیو

 !!!ــ نلغه بادرنگ!!! نلغه بادرنگ

 !!!بانگی، تخمی؛ مرغ مرغای  

 !!!ــ لبلبوای شیرین!!! لبلبوای شیرین

 :زد خاموش خود جار میپ و خَ مظلوم و با آواز  "بابه رؤوف"ــ 

 !!!ــ شورمشنگای شورمشنگ!!! شورمشنگای شورمشنگ

 : یعنی

 مشنگ ــ  شورمشنگهای شورمشنگشورمشنگهای شور

ــ زنان مصلی و جت و جوالی پر خط و خال  پیر و جوان، متاع در طبراق و ب خچه کرده، با آوازهای 

 :زدند پرطنین صدا میباریک  خاصِّ 

وری" وری بپوشای  چ  وری"ــ  !!!"چ  وری بپوشای  چ   !!!"چ 

 :یعنی
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 !!!چوری بپوش؛ های چوری

 :گفت کشید، می ز گوشنواز و خاصی، که از زیر بینی میبا آوا "کهنه زری کو"ــ 

 !!!کهنه زری کو

 یعنی چه؟؟؟

 :یعنی

 !!!کهنه ات را به زر بفروش

کرد، که غزلسرای قرنها هشت صد سال  عزاز، اعالن میا   گویا همتراز  حافظ شیراز، اما بیخبر از آن عالی

 :درداد فریادپیش در تبلیغ  َمی، 

 !!!ارزد کزین بهتر نمی بفروش دلق ما، به َمی

تر است از تبلیغ هزاران  های کابل قدیم ما، بلیغ ی بیسواد پشت  کوچه"کهنه زری کوی"م، که اعالن یبین می

 !!!"جهان متمدن"تر است از اعالنات سکسی  هزاران سرمایه دار سودخور قرن بیست و یکم  حافظ و بلیغ

 "!!!کهنه زری کو"و عجیب زیبا ترکیبی ست، 

، "خاصّ  اسم  " ، که بعد به حیث"جملۀ امریه" جمله است؛ذاتاً و از نگاه  صرفی، یک  !!!"نه زری کوکه"

است ــ و این هم از  هگشت خود سخنگوی و اسم  گویندۀ آن "!کهنه زری کو" گویا اعالن  . َعلَم گردیده است

ه و شربت متاع داد و ستد آن اعالن تبلیغاتی خود یک فن است و شیر. های ادبی دری عامیانۀ کابل زیبائی

. الکترونیکی، اعالنات هم مدرن گشته است ر کابل امروز از برکت وسائل عصری  د. کند را بیان می

کند، خودش در غندی   فروشنده اعالن خود را ثبت کرده و در وقفه های معین از طریق لودسپیکر پخش می

: مشهور کابلی، که فاد مثلست م  ا و این. شنواند و می خواند اعالنش را میخیر نشسته است و دنبوره اش 

 "!!!دهد د خبر میاخانه نشین از بغد کور  "

های زالل پغمان بود و سقوها با مشک از نلهای  مردم کابل آب خوردنی مورد نیاز خود را، که آب چشمه

َروچ ی قرار داشتند انداختند؛ و کوزه ها می آوردند، در کوزه عمومی می دو نوع کوزه وجود . ها باالی گ 

 :شتدا

ها، که جدار  ضخیم  این کوزه. داشتند نگه می "زارشکن"، که آب را گرم و "وگرمیهای اَ  کوزه"ــ یکی 

ها  جدار این کوزه. گشتند دیدند، تا به رنگ سرخ جلوه نما می داشتند، تا سرحد آخر در داش حرارت می

فت بود و غیر  متخلخل، که آب از آن به بیرون نفوذ نمی چون  چرا؟؟؟ ،"زد زاه نمی"ح صطاله اکرد و ب س 

. به هم جوش خورده و درهم آمیخته بودند ،به حرکت درآمدهل درست مالکیولهای گ  بر اثر حرارت زیاد 

گویا خود جدار ضخیم کوزه و زاه نزدن، عایقی بود قوی برای حفظ حرارت داخل کوزه ــ تا اینجا شرح 

 .کی موضوعیفز

ن ک و گوارا نگاه می"ویخیهای اَ  کوزه"گر یــ د ها را نازکتر  جدار این کوزه. دکردن ، که آب را سرد و خ 

کاهی که به رنگ زرد  ،دیدند و همین دن در داش، حرارت کمتر میها در وقت پخته ش کوزهگرفتند و  می

ها، که مالکیولهایش درست باهم جوش  جدار این نوع کوزه. گشت رسیدند، حرارت داش خاموش می می
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انداختند، مقداری از آن به بیرون  چنین کوزه ای میوقتی آب را در . ماند نخورده بودند، متخلخل باقی می

پرنسیپ فزیکی . ساخت گشت و آب کوزه را سرد می کرد، که در معرض هوا و باد، سرد می ش میتراو  

ست، که امروز به شکل مدرن آن در کولرها و سیستم تهویه مورد  ها ها عین پرنسپ سردخانه این کوزه

 .استفاده قرار دارد

 :خود برگردیمکهنۀ یک، که بگذریم و به همان کوزه و کاسۀ از فزیک و مز

های  بودند؛ چنان، که کوزه فروشان پشت کوچه "پادخو"آوردند، که ساخت  ها را از لوگر می بهترین کوزه

 :دندمی ز کابل صدا

 !!!ــ کوزه های پاتخوی!!! کوزه های اویخی

 

 (پایان این قسمت)

 

قصه خواهم کرد و آنچه را از  "پاده خواب"و  "پادخواب"و  "پادخو"یا  "تخوپا"در قسمت بعدی راجع به 

، در روز عید قربان از ورای تلفون شندیم، "برکت"م، استاد محمد اسحاق دیرینشیرین دوست عزیز  زبان 

 .ه ای ست، سخت زیبا و قابل شنیدنباز خواهم گفت؛ که قص

شکل عامیانۀ کابلی  آن آورده شده، چون قصه  متوجه گردیده است، که بعض کلمات درحتماً خوانندۀ عزیز 

 .هم بر سر ارزشهای گمشده و مفقود است

 !!!تا آن دم


