
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Social اجتماعیادبی ــ 
 

 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
  2017 سپتمبر 21برلین ــ     

 

 

  
 کابل دور   های   یادی از گذشته

 (سوم قسمت  ) 

 ...ا آدمی ، ام  کند خاک خیانت نمی

ا مرادم از حافظه، تنها حافظۀ آدمی ام  . دارد ست، حافظه، که همه چیز را در خود نگه می یدستگاهب عجی

ا شنیست، که در گوشه ای از مغز ... شنود و بیند و گوش همیشه بیدار است و هرچه را چشم  خفته و ام 

بلی . کمپیوترتواناترین  ازتر بهو به مراتب کمپیوتر از تر مانند کمپیوتر و برکند، عیناً  ذخیره میر خود د

ین اتمام ، خزیده استآدمی که در کنج مغز  ،نساجو ا حجراتمتشکل از چیز   ناچیز همههمین مجموعۀ 

مگر مراد من باالتر از مغز و دماغ  .بخواهدپاداشی  سپاسی و کند؛ بدون این، که از کس کارستان را می

، که هیچ دانه و تخمی در آن گم افظۀ جهان است و حافظۀ زمین و آسمانحافظه، از حست، مراد من  آدمی

شوند برای روز مبادا؛ برای روزی،  نگه داشته میبدون وارخطائی و خود  به وار  همه . شود و نیست نمی

شان که  .سند برظهور  ، تا بهشان برسد برسد؛ یعنی نوبت   وار 

را از قدیم جماد و نبات ی آبادی و بربادو  بدخوب و ، که همه زمین خاکی خود را در نظر بگیریمهمین 

بود، دیگر نه شهری در  خار نمیذخیره کردن و ا ذ ت  ین قدرت و ظرفی  در خود ذخیره کرده است و اگر ا

 .و نابود شدند ؛ همه نیست میو کلوخی و نه کاخی و کوخیبود و نه دیاری و نه خانه ای  میروی زمین 

به تجربۀ  مردم عوام  . دارد مینگه ودیعتی به گردن خاک افتاده است، که همه چیز را محفوظ  عجیب

 :گونه رسیده اند، که حکمت هزاران ساله بدین مثل  

 "کند خاک خیانت نمی"

 پلید   ت  خاصی  ست، که  آدمیهمین خاک، تنها  نها فرزند  میان هزاران و ملیوو از  کند بلی؛ خاک خیانت نمی

 .ورزد حتی به مادر خود، خاک، نیز خیانت همی ، در حدی، کهشناسد را می "خیانت"
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تسمیۀ کلمۀ  "شجرۀ"یعنی  ؛"َسَجره"کابلی از  در دو قسمتی، که گذشت وعده سپردم، که به اصطالح عوام  

 .شنیده ام" برکت"اینک همان قصه ای، که از زبان دوست عزیزم استاد محمد اسحاق . قصه کنم "تخوپا"

ر ، با معلومات وسیع از ههاستادی داشت صباوت آواندر  ، که خود از والیت لوگر است،"برکت"د استا 

به گفتۀ کابلیان، بینه به بینه در خاطر دارد و مو به مو های استاد خود را یک به یک و  او فرموده. باب

  . کند وقتی ازش بخواهی همه را همان قسمی، که شنیده است، برایت حکایت می

قسمی، . "پادخو  شانه"گری یگردد و د یاد می "روغنی پادخو  "به نام  وجود دارد، یکی "پاتخو"در لوگر دو 

به رنگ زرد  که ، ها ی مشهور است و این کوزهو  پادتخَ  ی  یخ  ویَ های اَ  که در قسمت اول گفتم، در کابل کوزه

و چنین آبی در  .دارند و گوارا نگه می کن  آب را بسیار خ   عیناً مثل خشت پختۀ زردرنگ، باشند، کاهی می

خواران چیزی  خوری و روزه البته در وقت افطار؛ از روزه. ماه رمضان و در هنگام تموز، جان است

سرد کردن آب را همچنان در قسمت چنین  فزیکیپرنسیپ  !!!شان نکند سردچار  ما را گویم، که خدا  نمی

 !!!فزیک، گپ است دگه و گپ   اول شگافتم

 ینوع خود نظیر رساخته شده اند، که د "ادخوپ" خاطر این مشهور است، که از گلهای پادخوی به  وزهک

ی رنگ خاص ادارلوگر  ل سرشویگ. داردبسزا گل سرشوی خود نیز شهرت  ۀمگر از ناحیلوگر . ندارد

فیروزه ئی های  گل سرشوی لوگر رگهمگر . شود یاد می "گل سرشوئی"، که به نام رنگ استروشن 

موی با گل سرشوی شستن  .سازد ، که آن را از انواع دیگر گل سرشوی متمایز میخفیف نیز در خود دارد

و ، موی را پاک ران شامپوی اروپائی و امریکائیل سرشوی بهتر از هزاگ. از قدیم رواج داشته است

ی خود کان کلسیم کند، چون گل سرشو کاری می در عین زمان کلیسم د وبخش می ءسازد، جال میتره س  

 .میل به خوردن گل سرشوی دارند هرو زنان حامل نز همیا .است

" وپاتخَ " و" وپادخَ " و" پادخواب" ، که بعد بهبوده "پاده خواب" اصالً  "پاتخو"قرار قصۀ استاد برکت، به 

؛ یعنی گردد بر میغزنوی  طان محمود، سلمشهور جهانبان ین نامگذاری به زمانا .تغییر شکل داده است

بوده والیتی  ،بیشتر از امروز داشته ی به مراتبسعتو  در آن زمان که ، لوگر ویندگ .به هزار سال پیش

، که فرمان دادوی این را بدید، محمود غزنون چ .ابنگهداری دو   دندان   بو شاداب و با معمور ست، بسا

 جایو که چنین شد بود، همان . صورت گیرداگاهها و مراتع لوگر استفادۀ اعظمی در تربیۀ مواشی راز چ

یین عتاز طرف دیگر اسپ را  های هپادرا از یک طرف و  ...و  ۀ گاو و گوسپندادپ هزاران بود و باش

 :کردند؛ بدین صورت

، که امروز به به میان آمد. ..و  های گاو و گوسفند هها و پاد رمهنگهداری برای  "خواب روغنیه پاد"ــ  

  .گردد یاد می" نیپاتخو  روغ"نام 

 .دنخوان "پاتخو  شانه" آن رامروز که ا ،نشاههشاسپ  ۀهزاران پادی بانجهت نگه "پاده خواب شاهانه"ــ و  

 :ذکر کرد و گفت "پاتخو  شانه"ی را نیز در مورد دیگر برکت روایتاستاد 

روزی  گویند. کرده ت ننگرهار زندگانی میهندوان در والی وای نامیپیشقدیم کدام  بسیار های زمانهدر 

 " پاتخو" مشهور ۀچشم شانه را درآن  ، که بعدهاشدافتاد و ناپدید  ۀ آن والچشمکدام انی در شانۀ همین روح
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ضعیف  همخود استاد برکت  اام  روایت را ین ا .ا ساختندمسم   "پاتخو  شانه"به  آن را ان بعدفتند و ازای لوگر

 .بازد میرنگ  "پاده خواب شاهانه"ی د، که در مقابل روایت اصلی و اولی؛ یعنخوانو دور از باور 

خود بیان کردم و و استنباطات م و با عبارات یدبان دوستم اسحاق عزیز شنزفاد آنچه از بود م  این 

 .امیدوارم، که در نقل روایات اشتباهی نکرده باشم

 دری آیا چنین استحاله ای ممکن است؟؟؟زبان از نگاه صرف ما ا

نتوان  گفته بودم، که "ءاه"این  شده است و در قواعدختم  "ر ملفوظهای غی"دانیم به ن، که اچن "پاده"

و  "مند اندیشه"و  "مند قهعال"و " بهره مند"و  "سرمایه دار"ش کرد و از همین رو کلمات ترکیبی طساق

 و  "اندیشمند"و " عالقمند" و "دهرمنب"و  "سرمایدار"ایران در هیئت فارسی در  ینکرا، که ا "سایه بان"

و  "ابپاده خو"ضله را در ع  عین م  اینک . شوند، دور از تأمل صرفی خوانده بودم وشته مین "سایبان"

 ترتیب توجیه  صرفی موضوع را چه گونه قبول کنیم؟؟؟ حل و هراپس . بینیم می "پادخواب"

کترین نزدی و .هم راه یافته اند یبعضاً استثناآتدستوری  عام  قواعد و ذیل  این است، که در ضمن حقیقت 

 !!!بوده است" ماده گاو"بینیم که در اصل خود  می "مادگاو"ن نوع استحاله را در ترکیب یمثال ا

تغییر  "مادَگو"و روستائیان ما به صورت   زبان عوام  و در  "ادگاوم"به  "ماده گاو"قبول کنیم، که کلمۀ اگر 

 "پاتخو"و  "خودپا"اینک به  مهز استحاالت پیبعد ا "پاده خواب"قبول کنیم، که  اید نیزده است، پس بشکل دا

 :را بنگرید توازااست؛ م  اده دغییر هیئت ت

 "پادَخو"ــ " پادخواب"ــ " پاده خواب"ــ 

 "مادَگو"ــ " مادگاو" ــ" اده گاوم"ــ 

   


