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  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
  ٢٠١٧  سپتمبر٢٧برلين ــ     

 
 

 
 

  !!!َوند اس  َزی ونديتمي دلم از بی    

  )قسمت اول(

 سرود، که قيمت قند و قروت ه ندانم، که بود ــ اما دانم، که از کابلجان بود ــ اين شعر را وقتیشاعری، ک

آوردند و   می"جاوه" را از "قند". بلند بود و قيمت قروت بيحد نازلبس قيمت قند . ھم بسيار متفاوت بوداز

گر يد يکی "سوماترا"ه در پھلوی  بود، ک"جاوا" ھمانا "جاوه"و مراد از . گفتند  می"ئی جاوه"از ھمين رو 

کردند و شکر و به  قند را از شکر حاصل می. باشد  می"اندونيزيا"الجزائر  ُ مجمعِاز جزاير بسيار بزرگ

 شده است ــ را از "بوره" آن در ملک ما اينک ِستحالُ مِ ــ که صورت"بوله"اصطالح خود مردم اندونيزيا 

ِ و پر از مزارعهگويا جزيرۀ جاوا نيشکرزار بود. نيشکر در آن وقت نيشکر در ملک ما نيامده بود .  نيشکرُ

آمد   می"وردک"از بيشترقروت چون .  نگشته بود"مالخور"و ازين رو قند بسيار قيمتی بود و مانند امروز 

  : کابلی ستِشعر عنوان در واقع مصراع اول اين بيت مبارک .داشت صخاشھرت  " وردکیِقروت"

  !!! وند وند اسزی،يتمي دلم از بی

  !!!قروت وردکی ھموزن قند اس

 عين یولی در ھردو حالت معن.  گفته اندنيز!!!" قروت وردکی ھمنرخ قند اس "ِدر ھيئترا مصراع دوم 

ِ و بر مساوی بودن؛چيز است   .کند ِ قيمت قند و قروت اشارت میُ

اصيل  به اصطالح زنان "ندوند و" و  را گويند"يک"است، که به انگريزی one " َون" مراد از "وند"

را بسيار بر و گويا  کابلی اين ترکيب زيبا زنان. "تکه تکه"؛ يعنی "الف الف" و ؛شود می" الف الف"کابل 

ًآوردند و مثال می زبان می
  :گفتند 

  !!!"فالنی جان خوده الف الف کد"

  )!!!تکه تکه کردالف الف کرد؛ يعنی خود را ... ( 
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  :گفتند رسيدند، به رسم تھديد می ادگر و يا اوالد بيگفت و نافرمان به جان میو يا وقتی از دست شوی بيد

  "بزنم، خوده الف الف کنم؟؟؟"

  "کنم؟؟؟ُبَ خود را تکه تکه و پرت و پوست ،بزنم": يعی

کردند  کشيد، شروع می  نمیشاوالد سرکو در آن زمان، وقتی زور زنان و مادران به شوی ظالم و امباق 

 .ماند و نه موی شان، نه روی می زدند، که برای قدر بر سر و روی خود می  يعنی آن؛ خودِدننَبه زدن و ک

 خود را "مردان بيرحم"ًو اين يگانه راه و آخرين چارۀ زنان مظلوم بود، که از دست ديگران و خصوصا 

 "خودکشی" و "سوزیخود" ھمين اخالق ناپسند را امروز در ِبُّترس. ُبزنند و بکَنند و خون و خونالود کنند

 "ھرات"  واليت آن را در مربوطات"عصارۀ" شيره و شربت؛ يعنی بينيم، چنان، که زنان و دختران می

ِن از جور  ھند نيز اين رسم بسيار رواج دارد، که نوعروسا"صلحدوست"در سرزمين !!! بسيار ديديم

  ."زنند آتش می"الح فارسی ايران سوزانند و به اصط دھند و می  خود را در میجفاگرخشوھای ستمکاره و 

ِو چه ستمی ازين بيشتر، که بعض نويسندگان و اھل مطبوعات ما اصطالح عام و شيرين و نميکين  ّ

"دردادن"  ما را فراموش کرده و به جای و در عوضش، اصطالح خاص و مخصوص فارسی ايران؛ يعنی ِ

   اما .کنند  را  استعمال می"اتش زدن"

َده ده کجا بود "   "ا در کجا؟؟؟درخت وِ

  : مگر، گفته اند، که کجا ماند و قصۀ غم انگيز زنان، کجا؟؟؟"قند و قروت"

 بسيار "بدماشيھا"  سرکشيھا و ازين،گذاریب را آزاد "وقوف بی"، که اگر قلم "گردی؟ پشت گپ چی می"

  : و برويم به اصل گپ!!!خواھد کرد

ف و تداول گفتار شفاھی و مکتوب و مطبوع و ُاصل گپ ازين قرار است، که در روزگار ما و در عر

!!! کنند و دلش را از دنيا سياه  می"وند وند"خوريم، که فکر آدمی را  می ِراديو و تلويزيون ما به نکاتی بر

ِ نيز برخيزند و درۀ احتساب و محتسبيگری زبان را به گردنم "نجيب سخی"درازی چون  اگر افراد زبان ُ

. گفتنی را بايد گفت و اگر درين راه کسی ھم رنجيد، برنجد و دستش تا لندن آزادآويزند، باکی ندارم، که 

شوند، يا  ، که خوش می"ّ و غره به خودسخيھای کالنکار"گپ حق و درست و  اصولی بايد زده شود؛ دل 

رسد، بھتر است خود و گفتار خود را  چنين اشخاص، که زورشان به استدالل و اقامۀ دليل نمی. خفه

  :اما مردم کابل ھميشه گفته اند، که!!! ِح کنند و يا درد خود را به قراری بخورنداصال

  !!!ست اسِلِ خر يک بِمبُھرقدر بگوئی، د

به اين ترکيبات و عبارات و شعارھا و وجيزه ھای قديم و جديد، که از زبان مردم و راديو و تلويزيون و 

  :شنيد و خواند، توجه فرمائيدًجرائد شنيده و خوانده ايم و بازھم حتما خواھيم 

دانم، که ما  شناسم، می ، چون طوری، که من مردم خود را می"؟؟؟ و خواندًحتما خواھيم شنيد"اما چرا 

ًمردم مدام در پی تکرار اغالط ھستيم و جدا می
ّکوشيم، که نه تنھا اغالط خود را زنده و حی و قيوم نگه   ِ

گويا مردم سرزمين ما در نگھداشت و تقليد اغالط و . ر کنيمداريم، بلکه اغالط ديگران را نيز نشخوا
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 "آور تھوع" و "ُدلبر"ِولی آن سخنان . "قھرمان جھان" اند؛ و بلکه "قھرمان"اشتباھات شھرۀ آفاق و 

  :ً آن سخنان مثال ازين قبيل اند!!!"َدلبر" گفته ام، نه "ُدلبر"چيست؟؟؟ خوانندۀ عزيز توجه فرمايد، که 

   دــ دانشی مر

  ــ تشکری

   گذشتهِــ خاطرات

  ــ سی سپارۀ قرآن

  ــ شب ليلة القدر

  ــ سنگ حجراالسود

  ــ بالفاصله يک ھفته بعد

  ...و 

 شعارھای ذيل نظرم را ھمان کابلجانی، که از دل و جان دوستش دارم،در م؛ چندی پيش در کابل بودوقتی 

  :جلب کرد

  "سيد حسين انوری "سپھساالر جھاد دگرجنرالرحلت ملکوتی ــ سالياد 

 "قھرمان ملی" شانزدھمين سالروز شھادت ــ

 گر را بهقی را و سخنان بسيار د و متبا، کوتاهکنم اشارتی می" ھا بی تمييزی"ين ُجوپه به پاره ای ازدرين 

 ترسم ازين، که ولی می.  نباشد" صباِباد"ِ، سپردن به دست "سپردن"سپارم؛ و اميد است، که اين   میآينده

 " دریِبی در و دروازۀ زبان مکتوب" ِ خداداد و سرزمينلکُِد، که در مدخنسخت بپورتال نندۀ ارجمند خوا

ر ُتُ شِ گردنِ"کج بودن"ست، شنيعه و سيئه، که کسی بر  ، اين چه بدعتی"شھر خربوزۀ امالء و انشاء"و در 

  ی بگيرد؟؟؟ِف

خارج ھم ً  واقعاکنم، که ر اغالط امالئی مکث نمیآن، بِو مشابه مانند  ھای ھم  ضمن اين نوشته و نوشتهّاما

ب و ّ منطقی کلمات مرکيبات و بافترکتمکثم طی اين گفتار بر منطق دستوری .  استّحد و حصر و شمار

  !!!  ھرچه بادا باداست؛عبارات استوار 

  دانشی مرد
ست به نام  ِگويد و خود را سر زبانھا نيز انداخته است، کسی نويسد و شعر می يکی از افغانانی، که می

ِھای خود،  وی در نوشته.  نيز گويندش"استاد" در جيب زده است و "دوکتورا"، که لقب "لطيف ناظمی"

   يعنی چه؟؟؟"دانشی مرد"اما . نويسد  می"مرد دانشی"مدام 

 "کار" منسوب به "کاری" دارد، چنان، که  نسبتی"دانش" است؛ يعنی آن، که با "دانش" منسوب به "دانشی"

کند، که آن، که  رساند و تضمين نمی اما اين ترکيب ھرگز نمی. "کوشش" منسوب به "کوششی"است و 
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 نيز ضمانت عمل را "کوششی" و "کاری" داشته باشد؛ ھمان قسمی، که "دانش"ً ست، حتما بايد "دانشی"

ً ھم منطقا ضمانت "کاری". کند و سعی بليغ می" کوشش" و کوشد گويند، که آن کس می کنند و فقط می نمی

  !!!ً حتما کاری از دستش ساخته است"کاری"تواند، که آن فرد  کرده نمی

 و "دانا" معنای "دانشی" و غيرھم بگويند و بنويسند، که "سخن" و "عينُم" و "عميد"ِبگذار، کتابھای لغت 

ِدی از سر دل خود کم میفرھنگھا با. دھد  را می"دانشور" و "دانشمند"  و "فردوسی"کنند، ولو به اشعار  ِ

َ ھم تمسک برند"سعدی" و "انوری" کنند و نتوان و نشايد به  فرھنگھای لغت بسا لغات را غلط معنی می. َ

ِھر گفتۀ اين کتب اعتماد کرد؛ اما قاعده و دستور زبان و منطق سخن، غلط نمی کنند؛ ھرگز ِ!!!  

ّ مدلل و مستدل نيست، "دانشی" ست و ھمان قسمی، که خود "مرد دانشی"وب از  اضافۀ مقل"دانشی مرد"

  !!!ترکيبات آن نيز قابل قبول نيستند

ً است؛ و ھردو دقيقا تضمين می" دانشِمرد"ِ داريم، که اضافۀ مقلوب "دانشمرد"در مقابل 
کنند، که چنين  

  !!! دانش دارد و دانشمند و دانشور و دانا ستی"مرد"

ِ خود را، که از شھر پيشاور بر چاپ دوم کتاب ١٣٧٩ عقرب ٢٢ِ تقريظ مؤرخ "باختری"اصف استاد و ِ

  : نوشته بود، چنين عنوان کرد"حيدر ژوبلاستاد " اثر "تاريخ ادبيات افغانستان"

  »...ياد آن دانشمردی، که کم زيست و بسيار نوشت «

 و ھم در استعمال ترکيب "حيدر ژوبل"استاد ً کامال درست است، ھم دربارۀ "واصف باختری"و گفتۀ استاد 

 را فقط به "دانش"گوئيم،   سخن می"زن و مرد"با آن ھم، در زمانی، که از تساوی حقوق . "دانشمرد"

ِ از مردی "مرد" ولو، در روزگار ما !!! مربوط ساختن، يک اشتباه است؛ اشتباه حقوقی و اجتماعی"مرد"

کند، نه   تبارز می" ممتازِفرد" اينک در مدلول "مرد"چه . اخته استسابق افتاده و مفھوم اصلی خود را ب

  ".زن"ِدر مفھوم جنسيتی آن و در برابر 

بينيم، که از سر و   را می"دانا" و "داننده" و "دانشور" و "دانشمند"در مقابل مگر ترکيبات زيبائی چون 

  .خيزد شان ھيچ کدام تبعيض جنسيتی بر نمی ِروی

 استعمال آنھا دست برداشت و نيز بايد رکيبات ناقص اند و بايد از ت"دانشی مرد" و "انشید"پس ديديم، که 

  :نتيجه گرفت

، که به دھل ِ، مگر سر ما را مار گزيده است استوار در دسترس داريمجائی، که لغات و ترکيبات ثقه و

   بزنيم؟؟؟ برقصيم و به ترکيبات مشکوک و ناقص چنگِنويسندگان بی دقت

  ارهپُــ س
ّآن قدر عام شده است، که حتی ما ــ در ملکِ  " مشھورِغلط" ــ اين " قرآنُسی سپارۀ "و يا" پارهُسچند "

ّاستاذ ممتازی از استادان ادبيات پوھنتون کابل،   : خود نوشتِ"تأريخ ادبيات افغانستان" در ،"حيدر ژوبل "ِ

 خود، که چاپ چھارمش در سال ِياتتاريخ ادبِاين کتاب کوچک ولی پرمحتوای  ٢٩٩در صفحۀ " ژوبل"

 "استاد خليلی"تبجيل از شرح حال و  در  در کابل صورت گرفته است،"نگاه انتشارات ميوندُب" در ١٣٨٣

  :چنين نويسد
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 را آموخت ادبی و عربی در کابل متولد شده علوم  قمری١٣٢۵خليلی از خانوادۀ بافضلی ست و در سال «

ِو به استاد بيتاب نيز از سمت در داخل مملکت و به کشورھای خاور ميانه و . کند  میشاگردی خود اظھار ّ

قصائدش بسيار . ، رئيس مطبوعات ھم بودُمعاون پوھنتون ،اروپا مسافرت کرده مدتی استاد فاکولتۀ ادبيات

  .َعالی و پرطنطنه به سبک فرخی سيستانی ست و نثرش بيشتر به بيھقی ماند

 در تاريخ آن "سلطنت غزنويان"و ) رساله در شرح حال حضرت بيدل("فيض قدس"از آثار تحتيقاتی او 

 در سه جلد طبع ھرات، "آثار ھرات"روز افغانستان به سلسلۀ انتشارات انجمن تاريخ به چاپ رسيده، 

 از سپاره پانزده طبع کابل، نگارش ترجمۀ "شرح احوال و آثار سنائی" طبع کابل، "آرامگاه بابر"رسالۀ 

ِاصالح اغالط وافر (».... طبع شده،تی از عالمان به عمل آمدهھيئ که در کابل تحت نظر ،يمنفسير قرآن کر ِ

  ) ازين قلم است"سپارهپانزده "جلی ساختن تايپی، ويرايش امالئی و 

، که در زبان "سی پاره".  گويند"پاره"قرآن را به سی بخش و قسمت و قاش تقسيم کرده اند و ھر يکی را 

گردد و وقتی  شده است، به مجموع و تمام قرآن اطالق می "پارهُس"و بعد  "پارهِس"ما به مرور زمان 

ّگوئيم؛ يعنی کل و کليت و تمام   می"سپاره" کنيم،  اينجاست، که درک و حس و لمس می. "سی پارۀ قرآن"ّ

ِکه استعمال کردن و بر زبان راندن ترکيب  ت؛ و چه رسوائی و افتضاحی س "چند سپاره"يا  "سی سپاره"ِ

  !!!چه بدعت شنيعی

ِ و ورد زبان عام و خاص مردم افغانستان گشته است، که کس متوجه قدر رائج اين رسوائی و نظائر آن، آن ِّ ّ ِ

 بزرگوارم شنيده بودم و اين باريکی را بار اول و تنھا و تنھا از زبان پدرمن . باريکی اين موضوع نيست

 که آن مرد فاضل و محشور با ادباء و فضالء،. ب حبيبيه بودم مکتآن وقتی بود، که در صنف ھفتم يا ھشتم

کرد و در واقع  ُخاطرۀ شان مدام موجب تکريم و مباھات من است، ازين نکات را ھميشه برايما گوشزد می

  !!!عزازِاِاکرام و ُ ھزاران بار پر ساخته بود؛ يادشان عزيز بادا وماو اولين دبستان خانۀ ما را مکتب ادبی 

يافتيم، که  انديشيد و به ندرت فردی را می سالمت گفتار و منطق میو ِر محيط ما کمتر کسی به صحت اما د

ِو قسمی، که در باال گفتم، اين بال و بليه آن قدر عام و ھمه گير و شامل حال مردم . پشت چنين گپھا بگردد ّ ّ

  .ا نيز در بر گرفته بود ر"محمد حيدر ژوبل"ما شده بود، که حتی استاد حاذق و توانائی در حد 

ِّکنم، چون شروح اندک طوالنی شد و حجم باالتر از مد نظر  درين قسمت به شرح ھمين دو ترکيب اکتفاء می ِ

مثالھای باقيمانده و مثالھای فراوان ديگر را ضمن قسمتھای بعدی، خواھم شگافت و به . را به خود گرفت

  . تجزيه و تحليل آنھا خواھم پرداخت

  )قسمتختم اين (

  

  

  

 


