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  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
  ٢٠١٧  سپتمبر١٨برلين ــ     

  

  
  

   کابلِ دورِھای يادی از گذشته
  )قسمت دوم(

ْگندنه ھو   !!! سرشویِ ــ گل!!!یُ

 را در ھردو عطفی  ترسبو، ن سنخ است نيز از ھمي"ھای"، چنان، که  از کلمات ندائيه است"ھوی"

ُ مخفف مستحالش و "ھای و ھوی" ترکيبات  مخفف "ھی" .بينيم می به" ھوی و ھای"در   و"ھياھوی"ِ

 از اين کلمه را يشانا. شنيديم زبان زنان اصيل کابلی میديگران از  را بيشتر از "ھای"و   است"ھای"

  :گفتند می، که ؛ چنانآوردند ن بر زبان میافراوھمسايه ــ با زنان  تخاطبُحين م  و"ھا نجِس" فراز

  "آی فالنی جان، ھمو قصه ره شنيدی يا نی؟؟؟"

  )ھای فالنی جان، ھمان قصه را شنيده ای يا نی؟؟؟(

  !!!"ه ای چاروزه دنياآی دربگر"

  !!!) دنياھای در بگيرد اين چارروزه(

 گردد، چون ما مردم بسا حروف را اين طور استحاله میما  است، که در زبان گفتار "ھای" مراد از "آی"

و بی مروتی ، که ھميشه مورد بيرحمی "ھای ملفوظ"کنيم و چنين است قصۀ   اداء نمیھااز مخرج اصلی آن

   .گيرد قرار می

 بيسواد پشت ِ"گندنه فروش"، که از زبان "سرشوی ِه ھوی ــ گلنگند"در ھمين يک اعالن صاف و سادۀ 

 ِ استادانِاینا چشمان نابيّام.  لفظی نھفته استِّکھنه باربار شنيده ايم، عالمی ھنر و فنِکوچه ھای کابل قديم 

ان گفتار و زبان کوچه و بازار  در زب"صنايع لفظی" منکر موجوديت ،"ھاشميان"ی چون و ناکام بيسواد

 "وارو جیحافظ"و  "گونه روبوت" را ُ دگم و جزم، که چار کلمۀ خشکِ"اناستاد"ح صطالا بهاين . است

بينند   لفظی را نمیاند، چنين ظرافتھایدر زبان عاجز زبان نون ُو از تطبيق عملی فحفظ کرده خط به خط 
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 نھفته  بديعهتاعاصندقائق از   عالم عالم،عاميانۀ مامردم نيزگفتار حتی در زبان گفتار و بينند، که  و نمی

 را دارند؛ جزئی بسيار "ّجزء و کل"، حکم " منظومِغير" ِ به نسبت کالم"منظوم" و کالم "شعر" .است

 فقط "استادان نااليق"اين !!! "ھمه چيز"ِّ از يک کل "ناچيز" بسيار بزرگ و جزئی ِ"ّکل" از يک "کوچک"

بينند، ولی از   آنھا صحبت رفته است، میاز زمان قديم در کتب ادبی ازبه تواتر  متراکم، را که ِ"جزء"

 و پراگنده است، تتي ،مشھودِنامتراکم  در ھيئت گسترده، به شکل "ّکل"، که در  لفظیدرک عين صنايع

ِنگری ھمانند ايشان مبتالی مرض   و افراد قشری و سطحی"ماشميان" و "ھاشميان"بلی؛ !!! عاجز ھستند

  !!! آنھا نھفته است"بيدردی"ايشان در  ِ دردکهدانند،   خود نمیلی ھستند و" درکِفقر"

  :اصطالحی کابلی نظر اندازيد، وقتی کسی گويدعادی، ولی به اين جمالت 

  )!!!اين قدر گفتمش، که در دھانم گپ سبز کرد( !!!ايقدر گفتمش، که ده دانم گپ سبز کدــ 

و گپ ناشنوی و ) تکرار سخندر ( بسيار طبيعی در اغراق بيش از حدو در عين حالتخيلی بس شاعرانه 

  .بی اثر بودن سخن ناصح بر طرف مقابل

  )!!!گندم در دھانش نم نمی کشد( !!! نميکشهده دانش نمگندم ــ 

  . گفته شودفاش کردن اسرار ديگران،امی و خبرچينی و ّ در نم کسیِغراقِاِ نماياندن ِھنگام

  :ِو پس بيائيم به سوی مثالھای خود ما

چوری بپوش، (!!!"ای چوریچوری بپوش" اعالن "وری واالُچ"ن قسمت اول از زباھمان قسمی، که در 

"ّخط و خال"ُپر ديديم و ديديم، که آن زنان جت و جوالی را  !!!)ھای چوری ِّر کلمۀ جلی بيسواد چه طو ِ

آن مرد  ــ "گندنه واال" را در اعالن خود چنان بجای و نافذ گنجانيده بودند، اينک در اعالن "ھای"ئيۀ ندا

ِّديھکی بيسواد و امی  را "ھوی" ِ ندائیبينيم، که با چه مھارتی کلمۀ  کابل ــ میِقريب و جوارای ُ آمده از قرُ

ِگل سرشوی"در اعالن خود با  ، طوریگويد؛  می "ُاوی" کهگويد، بل نمی" ھوی"البته او .  سجع بسته است"ِ

  .اال گذشتش در ب تلفظ مردم ما نھفته است و قصۀ حزينِعرفکه در 

، که دانيم، ماء بسيار استعمال شده است و قسمیِّ به حيث عالمات جلی نداء در زبان قد"ھوی" و "ھای"

امروز رخت  ِ"أدبی"از زبان تحرير و به اصطالح زبان گفتار ما پر است، از کلمات اصيل دری، که 

بارۀ خاص ضمن يکی از مقاالت  درين .بربسته اند، ولی در زبان عاميانه ھمچنان پايدار اند و برقرار

 به اشباع سخن گفته "الحات در زبان عاميانۀ دریطاصلغات و گی و ديرپائی َرَس"قديمم زير عنوان  ياربس

آن را باز کرده و از نظر و خواھندگان ، تا شايقان دخواھ دکه ای بر لينک آتی میکليک و فقط . ما

  :خريداری ارزيابی نمايند
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نوشتم و شجرۀ نزول آن و وعده سپردم، که آنچه را در زمينه از  "خوپاد" راجع به در مؤخرۀ قسمت اول

ھمال  بی پورتال به حضور اشرف خوانندگان شنيده ام، ،"برکت"م، استاد محمد اسحاق ت گراميدوسزبان 

سازد   يک چشم خواب آدم را استوار میِيم، که گرفتنشابشنيده  .کنمتقديم  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  :کنم  شروع می"خواب"پس از . ادۀ گرفتن آنچه در خستگی ناممکن است گرفتو آم
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  :کنند؛ چنان، که گويند  تلفظ می"وَخ"ميانۀ کابلی ا را در زبان گفتار و بالخاصه زبان ع"خواب"

  "و اسَفالنی جان ھنوز خ"

  )فالنی جان ھنوز خواب است(

  :ندفتگ میدر حق عزيزی  ِکابلی در مقام دعای خيراصيل زنان 

  !!!"ه دير نکنهَشِوَخيک سات خدا "

  !!!)خوابش را دير نکنديک ساعت خدا (

، "گفتن وَخ"، "و انداختنَخوده خ"، "و زدنَخوده به خ"، "دادن خو" ،"رفتن وَخ" ،"کدن خو"اتی چون ترکيب

ُخووک"، "وگرَخ" ِمؤيد اين ھمه ِ و غيرھم نيز "وَ خِرخت"، "وردهُوبَخ"، " سمورِوَخ"، "َ  اين ھمه .تلفظ اندِّ

 ."وَپادخ" ِبَّ مرک دوم کلمۀ کشيدم، تا توجيھی باشد برای قسمتپيشمگر دستاويز را از زبان شفاھی کابلی 

  : نوشته بودمدر قسمت اول

قصه خواھم کرد و آنچه را از " پاده خواب"و " پادخواب"و " پادخو"يا " پاتخو"در قسمت بعدی راجع به «

م، باز يد، در روز عيد قربان از ورای تلفون شن"برکت"م، استاد محمد اسحاق شيرين دوست ديرينزبان 

  ».خواھم گفت؛ که قصه ای ست، سخت زيبا و قابل شنيدن

 در ّاما.  دست گيرمِ، در واقع مرا تحريک کرد، که اين سلسله را سر"برکت"ن قصه ھای شيرين استاد ھما

  :اول در مورد خود آن عزيز و شجرۀ دوستی ما

لوواکيای آنوقته  محصالن عسکری افغانستان به چکوس عيسوی اولين گروپ١٩۶١ جون سال  اوائلدر

 فارغ اين محصلين، که ھمه. اواخر دورۀ صدارت سردار داوود خانبود با قارن ُاعزام گرديد و اين م

 واقع، "یځنوحربی ښو"؛ يعنی "ښ. ح"ا به ّ ــ مسمه حربيکابل و مکتبمعارف ھای  التحصيالن ليسه

ًرای نزديک کابل ــ بودند، جمعا ھشتاد نفر را در بر میُ از ق"مھتاب قلعه"
ين گروپ در ميان ا. گرفت 

يک روز پيشتر . شدند ديده مینيز  حبيبيه هللا معروفی از ليسۀ  خليل حربی ومحمد اسحاق برکت، از ليسۀ

ارشادات صدر اعظم بيايند و به ن سفر به کلوب عسکری  نامزد ايِمام محصالناز پرواز قرار شد، که ت

ِحاضر شد و در حالی، که بر عصای ديگر  ِنَّدر ساعت معيًدقيقا داوود خان . سردار داوود خان گوش دھند

  کرده، ساختن اردو تأکيدخود تکيه داده بود، ما را مخاطب ساخته و ضمن بيانيه ای نافذ بر عصری

  .ددامسؤوليتھای خطير آيندۀ ما را شرح 

يم و اين وقتی بود، که از ر ميدان طيارۀ خواجه رواش حاضر گشتد بود، ١٩۶١، که يازدھم جون فردايش

 در ھمين ١٩۶۴ جون ۴ريخ  بازگشت به تأسه سال بعد حينوقتی مگر . ترمينل و مرمينل خبری نبود

ًواقعا ان خداوودسردار  .ترمينل زيبايش ما را در آغوش گرفت ميدان پياده شديم، ميدان ھوائيی مجھز با

 بسا ِارت خودبود و در مدت دھسالۀ صدو صادق  بسيار دلسوز برای وطن عزيزش افغانستان کار و ِمرد

  .دبه ثمر رسان و را سر دست گرفتهعمرانی زيربنائی نافع  یھا پروژه

  :که به متن بروم و معترضه،از حاشيه 
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حاق جان اس با   ــچکوسلوواکيارگ ــ دومين شھر بز Brnoم مدت سه سالۀ اقامت در شھر برنو در تما

 ــ که ما ھنگام فراگيری زبان چکی و چه در دروس مقدماتی تخنيکیدر برکت در يک صنف بوديم، چه 

 و چه در اصل تحصيل در  عملی فنی و ماشين آالت و افزار مدرن آشنا ساخت ــھایرا در آموختن کار

  .هرشتۀ مخابر

 "رياست عمومی خدمات تخنيکی وزارت دفاع ملی افغانستان" اتت به وطن ھم در مربوطدبعد از معاو

 مشغول  شھرت يافته بود،"ورکشاپھای پل چرخی"منطقۀ وسيعی، که در زبان عام، زير نام واقع در 

که وظائف بزرگ و گستردۀ  يک ادارۀ عريض و طويل و جديدالتأسيس بود، اين رياست. وظيفه شديم

ھردو در مربوطات  اسحاق جان برکت و من . دوشش گذاشته شده بود بهافغانستانو اردوی وزارت دفاع 

و در  قرارگاه رياستخود و من در در امور تدريسی  "اکادمی تخنيک"، او در گرفتيم وظيفه ھمين رياست

 ــ " سراجعبدالواحد"جنرال ت رئيس عمومی خدمات تخنيکی، تورنو مستقيم زير دس؛  اداریامور عمومی

 از کشته شدنش به ، که پسحبيب هللا خان.  از زن ھزاره اش سراج الملة والدين،پسر امير حيبب هللا

 در زمان حيات امير عبدالرحمان خان به دستور پدر از معروف گشته بود، "ِامير شھيد"؛ يعنی "اميرشھيد"

يب به تحريک و ترغاقوام مختلف افغانستان زن گرفته بود و بعد ازين، که به امارت و شاھی رسيد، 

در حرمسرای خود  "تازه خوری" و "ھوسانه"و ھوسی به رسم ًعالوتا صدھا زن صورتی ّانگريز غدار 

قصۀ . او، که مرد عياش و شھوتپرست بود، غم وطن را صدقۀ شکم و ماتحت شکم، کرده بود .داشت

  :را بگذاريم، که قصۀ خود ما فراموش نگرددو مميرشھيد شھيد غمناک و مالل آور امير

ِ، که در جوار قرارگاه رياست ديديم نان چاشت در طعامخانۀ عمومی می يکديگر را در ھنگام ھرروز

ی شاھی ی، که در اردو ھشت و نيم ساله ادر ھر صورت در مدت. عمومی خدمات تخنيکی قرار داشت

 عازم المان غرب گشتم و ١٩٧٢در اواخر جوالی . بوديمدائمی  خدمت کردم، باھم در تماس افغانستان

 . و به تحصيل اکادميک در پوھنتون تخنيکی برلين، مشغولمنی شدديگر برنگشتم و در ھمين ملک ماند

 و هدريکا شم اچپه گرمکھای منحوس سياسی، که اسحاق جان پناھندۀليل و نھارھا و ، و بعد از سالھا بعد

ھم نصيب گشت و آن کی دوبار ديدار ًبعدا ي و ، تماس ما دوباره برقرار گرديددر ھمانجا متوطن گشت

  .وقتی بود، که عازم ورجينا شده بودم

 ھمکاری ،٢٠٠٨در ھژدھم آگست  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال شدن بالفاصله پس از تأسيس 

 زبانھایبر  ،گر باشندگان آن والي از واليت لوگر است و مثل د"برکت"ستاد ا. آن عزيز را جلب کردم

تو و ښپگفتن شعر فن  در فن نويسندگی و .زبانھای مادری اويند، که ھردو حاکمدو تو و دری، ھرعزيز پښ

 پورتال از ھمين مھارت وی استفاده کرده و پيشنھاد تدريس زبان . بسزاھم رسانيده است،ه بمھارتی دری 

کت يک استاد بر. صد شوق تمام پذيرفته شدپيشانی باز و ارجمند پشتو را در چوکات پورتال نمود، که با 

درسھای پشتوی استاد اسحاق برکت در . به تدريس زبان پشتو پرداخت و شيوۀ خاصی را تطبيق کرددوره 

 و ھمين شيوۀ ؛از خصوصيات پشتوی مردم لوگر استعمال وافر کلمات دری ست. نوع خود بی نظير اند

  .سھل الھضمو است قابل درک زبان پشتو برای دری زبانان بسيار 
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دست کشيده است، ولو، که دتی ست، که نسبت عاللت مزاج از ھمکاری فعال با پورتال استاد برکت از م

روز عيد قربان، که برايش تلفون زدم،  .کند است و از مطالبش استفاده میمشغول  با پورتال خود مدام

 با یو.  سؤال کردملوگر ِ"پادخو"از زمينه استفاده کرده و راجع به . ھای شيرينی از زبانش شنيدم قصه

 که در دوران ، وی.خود شنيده بودِدانای ، که زمانی از استاد در پاسخ مراتبی را بر زبان آوردکمال ميل 

ھمان ھمان قسمی، که باری از زبان  استادی بس فھيم و صاحب معلومات داشت، چند قصه را صباوت

   .بيان کردخود شنيده بود، فرھمند و فرزانۀ استاد 

 ادامۀ سخن انم، که اينکد به يقين می. ر حاشيه رفتم و اصل مطلب دور از نظر ماندبسياباز بينم، که   می

 قسمت  بهموعود قرض باشد صۀپس ق. خواھد شدپورتال خوانندۀ عزيز خاطر عاطر خداناکرده سبب مالل 

  :بعدی، که کابليان اصيل ھميشه گفته اند

  !!! زاغ، زاغ زنده باشهِم سرِقرض
  

  !!!تا آن دم

  


