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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ فبروری ١٠برلين، 
  
  
  

  :يادداشت
د دهها و بلکه صدهای ديگرش در  روی صفحۀ کمپيوتر نقش بسته و بمانن٢٠٠٩ دسمبر ١٦نوشتۀ ذيل به تاريخ 

وقتی يادداشتی را ميپاليدم و  به آن برخوردم، حيفم آمد، که . پشت کندوی اين دستگاه فرنگی، به خواب رفته بود
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مطلب  نقد و تياری  را که پرخاطره هم هست، خدمت خوانندگان عزتمند پورتال 

  :تقديم نکنم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  رمنــو جخان ماذاهللا 
  

  خاطره ای از آن سوی شست سال
  

دستم را .  کردم، دفعتًا ماشين حافظه بکار افتاد و به آن سوی ماه و سالم انداختوقتی صبح پگاهی سر از بالين باال
من ! بفرما: دروازۀ خانۀ ما را باز کرده گفت . سپرد" چاه رهداری"گرفته، به کوچۀ عاشقان و عارفان برد و به گذر 

م، فورًا داخل خانه شده، رفتم به منتظر تعارف نمی نشين) ١"(خالۀ بی صال"که به گفتۀ شيرين زنان کابلی به مانند 
اتاق آفتابرخ منزل پائين و با وجودی که صندلی گرم و نرم برپا بود، در دم ُارسی باال و در پيش روی راديوی 

انگريزی نشستم؛ راديوئی بسيار وزمين و گرنگ و قد بلند و ) ٢ (Marconi" مارکونی"بزرگ ساخت کارخانۀ 
مادرم ــ که . و در دم ارسی جلوس فرموده بود) ٣(سرميزی خامک دوزی در باالسربر باالی ميزکی با که چارشانه 

از آوان نوعروسی خود بدست آورده بود، بسيار دوست ميداشت، برايش پوشی از اين راديو را که ــ جنتها جايش 
م، تا جرنگانۀ  مخمل سرخ قرمزی درست کرده بود و وقتی راديو چاالن نمی بود، آن لباس فاخر را پائين ميکردي

راديو در آن زمان در هر خانه موجود نبود و حکم شيئی . نازدانه از آسيب گرد و خاک و شعاع آفتاب در امان بماند
چه بسا شبها که خويشاوندان به خانۀ ما می آمدند، تا از هنرهای آن صندوقچۀ . را داشتلوکس  و فوق العاده ای 

چند تا از ) ٤"(زدگی"روزهای جمعه باصطالح . ندگر غم خود را گل کن و هوائی دفرنگی، لذت ببرند و در حال
از ) ٥(بزرگان و معززان ما شده بود، که بال ناغه می آمدند و در پهلوی نوش جان کردن غذا های مفشن و مچرب 

  . قبيل قابلی و الندی پلو و کچری قروت و امثال آنها، از شنيدن نغمه های موسيقی هم کيفها همی کردند
از شهر شهير و " کريم شوقی"و " خالوی شوقی. "طنين انداز" خالوی شوقی"راديو چاالن بود و آواز دلنواز 

فقط مدت کوتاهی از طريق راديو کابل هنر خود را " خالوی شوقی"باستانی هرات به کابل آمده بودند و در حالی که 
. راديو کابل به حساب آمدشوقیِ  ز خوانندگان برجستۀ مدتها به رايو کابل وفادار ماند و ا" کريم شوقی"عرضه کرد، 

همين لحظه که . آواز بيحد گرم  و فوق العاده رسا و منحصر به فرد آن مرحوم، در نهانخانۀ دل شنوندگان راه يافت
  .اين سطور را مينگارم، قلبم به روان آن دو هنرمند برازنده درود و دعا ميفرستد و من آمين و صد آمين ميگويم
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آفتاب از پشت شيشۀ کلکين با اشعۀ زرين خنجر ميزد  و سر و رويم را که از شدت خنک چلۀ کابل مثل لبلبو سرخ 
گاهگاهی که لکه ای از ابر پيدا ميشد، از شالق تندباد . هوا صاف بود و آسمان نيلگون. گشته بود، نوازش ميداد

لحظه ها در زير آفتاب نوازشگر نشستم، . د ميگشتزمستانی ، زود رخت بر می بست، دامن کشان ميگريخت و ناپدي
ممزوج با چارمغز، قمچين کرده ميرفتند، تا ) ٦(سوز با گــُر اعالی چارباغیچای داغ گلو.  يخهای بدنم واز شدتا

آرام گرفته بودم؛ ايام پيشين از نظر ميگذشت و خياالت آينده با . هيوالی سردی و يخزدگی را از بدنم گريختاندند
  . می جهيدندمانند چابکسواران ر رنگين و ناآشنا به ُصَو

خطرناک ميساخت و ) ٧"(پل سالت"به ياد آوردم زمستان های يخبندان و کوههای برف را که کوچه ها را مثل 
وقتی در حويلی کوهی از برف کوت ميشد، طالع ما بر ميکرد . اندک تغافل آدم را چارپاالق روی زمين می انداخت

زده و آنقدر باالی هم انباشته مد که يک وقتی آن قدر برِف يادم آ. مهيا ميگشت" ُسرجه خوردن"ط  ، چون بسا)٨(
خيز ميزديم و در فاصلۀ يکی دو متری نرمک نرمک روی کوِه برف می نشستيم و ) ٩"(تخت بام"شده بود، که از 

  .اين کار را بار بار ميکرديم و لذتها همی برديم
 برف و يخ ميپوشاند، گوشت و پوست هم نادر ميشد و ف جمع ميشد و زمين و زمان راوقتی در زمستان قدهای بر
، گوشت قاق ميکردند و بعضًا گوسفند را الندی ميکردند، که الندی پلو و مردم معموًال. قيمتش بسيار باال ميرفت

  . ای گوشت الندی و شلغم بتۀ گوشت الندی کيف ديگری داشتندوشور
  

ستانۀ ورود چندين زمستان، يعنی در ماههای ميزان و عقرب ، مرغهای فراوان ميخريديم و در به يادم آمد که در آ
خانه نگه ميداشتيم و بعد در چلۀ زمستان که گوشت بسيار گران و کمياب ميشد، يکه پر يکه پر، کشته و نوش جان 

يچريدند ، همه زيبا و رنگين پر و درست به يادم می آيد، که در يکی از سالها سيزده مرغ در حويلی ما م. ميکرديم
هر وقتی که مرغ نو می آمد، بايد با . يکی از ديگری زيباتر و نه به مانند مرغهای ماشينی فرنگی، همه همانند يکدگر

. مرغان موجود می جنگيد و معلومدار خروسان گردن فراز و زورآور،  اول با وی دست و پنجه نرم می کردند
بودند، دير ) ١٠(مرغان که همه از جنس خسک. يکردند و منتظر فتح و ظفر نهائی بودندمرغان ديگر همه تماشا م

و وقتی مرغی ميگريخت، مرغ زورآور بالش را تا نزديک پا . باهم نمی جنگيدند و ميدان جنگ زود فتح ميگرديد
يگريخت و مرغ زور پهن کرده با کش و فش دورش ميچرخيد و مرغ مغلوب خود را رام نشان ميداد و يا بهتر که م

ميشد و با طرف " بگيل"مرغ گريختگی . آور دنبالش ميکرد، تا چند نول جانانه اش بزند و سزای گستاخيش را بدهد
مرغ مغلوب مورد تمسخر همه مرغان ديگر قرار ميگرفت و حتی . ، ديگر هرگز و هيچگاه ُرخ نميشد"غالب"

جنگ مرغان واقعًا تماشائی بود و شاعر حق داشت که شعری را . مرغان ماکيان هم چند نول جانانه نثارش ميکردند
  :ساخته و به ترتيب ذيل به يادگار بماند

  

  ه جنگ فگندست پادشاهان راــــفلک بـ
   هم تماشائيستی اين چرخخروس جنگ

    
 قـُداس و اذان از وقتی که موسم نگهداشت مرغ ميرسيد، همهمه و سر و صدای فراوان بپا ميگرديد و از قـُد قـُد و قـُد

را به " عصر"اذان ديگر و بحساب جديد خياالن . تا کـُت کـُت و انواع اصوات آن حيوانک ها به گوش ميرسد
  .اخالص خاص و با آواز حزين ميدادند، که تأثيرش از هر وقت ديگر باال تر ميبود

. ياد ميکرديم" پخچک" به نام داشت،و کوتاه پست يکی را که قد . گذاری کرده بوديممرغان را حسب حالشان نام
و به همين رقم هر کدام نامی . نام گرفته بود" قنچغ"ديگری که بسيار شوخ و شقب بود و دانه را در هوا می قاپيد، 

در ميانۀ مرغان خروسی بود، بسيار عاجز که مورد لت و کوب و اذيت خروسان ديگر قرار ميگرفت و کار . داشت
پرهای پشت گردن اين مرغ بيچاره ــ چنانکه طبيعت . مرغان ماکيان هم نولش ميزدندبه جائی کشيده بود، که حتی 

 به خانۀ ما آمده دم می آيد، که روزی يکی از اقارب کــَورگویخوب يا. مرغان ضعيف است ــ هميشه خيستگی ميبود
  : بود در هنگام به امان خدائی وقتی حال و روز اين مرغ مظلوم را ديد، گفت 

  
  .»واری باالس" مال ماذ اهللا خان"ای پرای پس گردنشام مثل موي« 

  )اذ اهللا خان واری باالست های پس گردنش هم مثل موهای مال مپر( 
  

از . هم ورسره" خان"، يک " معاذ اهللا"بود و نامش " مال"، کسی بود که "ماذاهللا خان"و مراد وی از . همه خنديديم
  . ياد ميکرديم" ماذاهللا"يا " ماذاهللا خان "آن به بعد مرغ بيچاره را  به نام

در ميان مرغان خروسی بود، قوی هيکل، چهار شانه و سرخرنگ و خيلی ظالم که هيچ مرغ از دستش روز نداشت 
" منجر"بيرحم نام رای اين مرغ ب. کردغانشان را تا ملکوت اعلی باال ميو حق و ناحق مرغان ديگر را نول ميزد و ف

 کمزور ترين و عاجزترين و ،"ماذ اهللا خان"غان همان سال  مر و رستۀدر طيف. نموده بوديمرا انتخاب ) ١١(
فراهم آمد، اولين " مرغ خوری" زمستان شدت گرفت و موسم وقتی که خنِک . زورآور ترين همه بودند، "جرمن"

 مورد مالطفت و تفقد همۀ ما بيچاره" ماذاهللا خان. "بود" جرمن"رفت ، " خليفه بسم اهللا نانوای"مرغی که زير تيغ 
  .قرار داشت و خوب يادم می آيد، که همان سال از ذبحش صرف نظر گرديد
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حاال که بعد از گذشت بيشتر از شست سال بدان دوران پرخاطره مينگرم، در حالی که از ديدن آن سينمای 
بعضًا . بيهوده گذشتبس  وگذشت نوستالژيک لذت برده و کيفها همی کنم، حيف ايامی را ميخورم که چه زود 

  :بيحاصلی عمر را با شاه بيت شيخ اجــّل، سعدی شيرازی، نزد خود مجسم ميگردانم که هشت صد سال پيش فرمود
  

     تا چه خورم صيف و چه پوشم شتا   عمر گرانمايه درين صرف شد  
  
  

  :تذکر 
" توضيحات"در . م کابلی آورده شده استچنانکه پيداست، درين متن بسا کلمات و عبارات به عين تدوال زبان عوا

تعدادی از اصطالحات عاميانۀ کابلی را شرح ميدهم و از شرح همه که در متن بار بار و به خروار استعمال شده اند، 
 .صرف نظر مينمايم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :توضيحات
اصطالح زنان کابليست و به کسی از زن و مرد اطالق ميگرديد، که منتظر صال نمی نشست و " خالۀ بی صال" ــ ١

  .زود و بی کبرانه در دسترخوان گد ميشد
گرچه روسها فزيکدان خود . ليسی است، که اختراع راديو را بدو منسوب ميدانندفزيکدام معروف انگ Marconi  ــ٢

در ايالت ــ  Brno" برنو" در شهر ١٩٦٠ع راديو ميدانند، چنانکه وقتی در ابتدای دهۀ  را مخترPopovموسوم به 
موزگاران چکی  مصروف فراگرفتن آموزشهای نظاهی تخنيکی بوديم، آی آن زمان کشور چکوسلوواکيا ــ"ويامورا"

در انگلستان کارخانۀ سامان آالت برقی بزرگی بنام همين مخترع مسمی گرديده . همين روايت را بر زبان می آوردند
  . و محصوالتش به کابل هم ميرسيدبود
اصطالح زيبای کابلی و قيد مکان و  )نيز بدون کسرۀ اضافت" (پايان سر" مقابل )بدون کسرۀ اضافت" (باالسر" ــ ٣

  : است؛ چنکه گويند " صدر خانه"معنای در 
  .)نشيند باالسر میهمانطور می آيد و ... "(فالنی جان ميايه و هموطو باالسر ميشينه

  
  :است؛ چنانکه ميگفتند " همّر"و " نصاب"اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای " زدگی" ــ ٤

يک غوری پلو را پای پاک نوش جان " فالنی جان" يعنی که آن ».يک غوری پلو خو، زدگی فالنی جان اس« 
  .ميکند

کلمه ايست که دری زبانان افغانستان به قاعدۀ صرف عربی، از ) مجرب و  موقت و موفق"بر وزن " (مچرب" ــ ٥
اما در همان زمان سر زبانها بود و مراد از آن . دری درست کرده اند، که معلومدار نادرست است" چرب"کلمۀ 

بعض ترکيبات را  و فرنگی دری زبانان افغانستان و ايران از کلماتدری . بود"  پر روغنبسيار"و " چرب و نرم"
و غيره، که اساس غير دستوری " تخريش"و " نزاکت"مطابق به صرف عربی ساخته و استعمال ميکنند؛ از قبيل 

 همين کلمات مجعول، هم از" مفشن"و کلمۀ . نامند" ساختگی"، يعنی " جعلی"يا " مجعول"چنين کلمات را . دارند
   .ولی معمول عوام ماست

" مساله دار"منطقه ايست در واليت ننگرهار ، که ُگــُر اعلی توليد ميکرد و خصوصًا گــُرهای " چار باغ" ــ ٦
هم از که کلچه های خرد داشت،    چار باغی،ِ رــُگ.  چارمغز بود، خيلی مشهور استآن که آگنده با) مصالح دار(

ها که گرهای ارزان بعد. ه و خوشخوری واقعًا طاق بودمزلطافت و و پاکيزگی و هم از نگاه ) ستردگی(نگاه سترگی 
رباغی  کساد گشت و ديگر از چاو خوش سيمای پشاوری به خروارها عرضه گرديد، بازار گر  گران قيمِت و ارجل 

  .آن اثری ديده نشد
 کشيده شده ، بهشتت و آن پلی خواهد بود که از مرز دوزخ واس" پل صراط"تلفظ عاميانۀ کابلی از " پل سالت" ــ ٧

بر . هم باريک تر است و تنها مسلمانان نکوکار را يارای گذشتن از آن است" دم تيغ"گويند که اين پل  از .  است
بگذرند، تا " پل سالت"از دنيا از اولين گرفته تا آخرين، حسب روايات ماليان، در روز آخرت بايد همۀ مردم 

دگر انگريز و روس و جرمن و امريکائی و نصارا و گنهکاران و کافران ــ يعنی همين هندو و گبر و ترسا و يهود و 
و دل گذشته و يکه راست " چشم ُپت"نکوکاران مسلمان  ازين پل .  و جلُپک گردند ــ يکسره به دوزخ  بيفتندبد و بال 

،  از جوی شير و عسل و آب طهور و هور و غلمان، يکسره در  زير سايۀ سدره و طوبی نشسته؛به جنت ميروندباال 
  . می افتند و به عـّياشی مشغول ميگردندتلذذ
" چانس آوردن"و " ياری کردن بخت"اصطالح عوام کابلی و در معنای ) به کسر اول" بر" (" بر کردن طالع" ــ ٨

  .است
مهای ديگر پائين تر و در پيش روی عمارت قرار به بامی اطالق ميگردد، که از با) بدون اضافت"(تخت بام"ــ ٩

  ".تخت"ميداشت و معموًال افقی ميبود، عينًا بمانند 
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شهرت داشتند و ساعتها باهم " کلنگی" ــ مرغان خانگی دو نوع بودند، يکی مرغان جنگی، که به مرغان ١٠
نوع ديگر مرغان .  و پريده نميتوانستندشتندتنومند بودند و چار شانه و قد بلند و تاج و دم و بال کوتاه دا. ميجنگيدند

دير جنگ . بودند، که خرد جثه بودند، تاج و پر و بال و دنب دراز داشتند و پريده هم ميتوانستند) به فتحتين"(خسک"
  .ميشد" بگيل" و  باصطالح نميکردند و بعد از يکی دو َپکــَر، حتمًا يکی مغلوب ميگرديد و ميگريخت

رئيس بلديۀ کابل بود، ") پاپا غالم"مشهور به ( غالم محمد فرهاد  که انجنير١٣٣٢ الی ١٣٢٨های  در سال ــ وقتی١١
خانه های شهر گذرها و بسا " جادۀ نادر پشتون"و " جادۀ ميوند"چهرۀ شهر کابل دگرگون گشت و با بوجود آمدن 

 و فعلۀ شاروالی کابل از همه بيشتر در زمان ويرانکاری خانه های کهنۀ شهر کابل عمله. کهنه رهسپار تاريخ شدند
که موهای سرخ و  چپرغت ، ِ "شخ بروت"کار بيشتر زير اثر و نظارت شخصی کارگران مزدور. دندفعال بو

شهرت يافته " جرمن"، به  بوداين فرد که آدم باصطالح بسيار زالل و ظالم و لتگر. چشمان آبی داشت، قرار داشتند
بين شديم و از   ، در کنار پل باغ عمومی ــ رخصت می"حبيبيۀ قديم" ليسۀ يبيه ــ وقتی از مکتب حبچاشتانه  .بود

را گرفته و مزدورکاران و سوته را ميديديم که دانگ چوچه خور " جرمن"قات گذشتيم، بسا او خرابه زارها می
 نام همان مرغ  ما مردم .سازد می)  بدون کسرۀ اضافی"(دانگ مست"اصطالح ه  و بدميکنمظلوم را سوته کاری 

  .گذاشته بوديم" جرمن"لی کابل، اشارو" جرمن"ظالم را احتماًال باقتفاء از همين 
  

  


