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 Political ادبی ــ فرهنگی

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠١٠  فبروری ١٦برلين، 

  
  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  )م قـسمت سو( 
  

  ُزبان کلیِ  عـلم اس
  

" شارل دوگول"ــ و در ميدان طيارۀ از امروز  و نيم سال پيش  بود ــ چيزی بيشتر از سه٢٠٠٦م سپتمبر نزده
و باصطالح نامناسب ) ١(تق تق زد پاريس منتظر پرواز بطرف برلين بودم ، که آواز مبارکی دروازۀ ذهـنم را 

 ١٩٦٠ دقـيق تر بگويم، آوازی از سال آوازی از ورای دهه ها و اگر.  کرد"دق الباب"جديد خياالن متجددان و 
گر نبود، اين صدای ملکوتی آوای کسی د". حبيبيه"و از صنف دوازدهم الف ليسۀ جليل و بزرگوار  ) هـ ش ١٣٣٩(

  !!!!که درود حق بر روان پاکش باد ،"اسالم خان مين"، حضرت استادمو نافذ مگر آواز استوار 
  .داشت کردن آن خاطره ، که حدودًا نيم قـرن عمر دارد لپ تاپ دم دست بود و شروع کردم به ياد

يشی ابحيث قسمت چارم اين گفتار نشر گرديده بود، با آر" افغان جرمن آنالين"همين يادداشت را که قبًال در پورتال 
  .ميکنم" نافغانستان آزاد ــ آزد افغانستا " سلسله ساخته، تقديم خوانندۀ عزتمند پورتال، قسمت سوم اين و اضافاتجديد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  

  ُزبان کلیِ  عـلم است
  

  "نَمَي"وم استاد محمد اسالم خان ـيادی از مرح
  که نمونۀ اخالق و شرافـت و وطنپرستی بود

  را سزاوار" مَََين"و بحق لقـب 
  

مبارک شمايل ، دفـعتًا رۀ پاريس منتظر پرواز برلين استم کرده و در ميدان طيايارترک ديار همين امروز صبح که 
ت انتظار استفاده يکی دو ساع از گفـتم. ، در نظرم مجسم گشت"مين"محمد اسالم خان حضرت استاد بزرگوارم، 

را " انسان"ی که سيمای يک انسان به تمام معنی استاد واالگهرکرده و خاطره ای را از استادم درج کمپيوتر کنم ؛ 
 .و دوازدهم ليسۀ حبيبيه يازدهم  در صنوفزبان پشتوی ما معلم مبارک؛ استاد مين . تبارز ميداد
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زيبای را انتخاب کرده بودند، که کلمۀ " مين"پرميمنت تخلص باد، جاودان  روانش شاد و در جنات نعيم استاد، که
 که اين  هنگامی قـرار داشت،منتهای استادمان ينکه چه چيزی مورد عـشق و محبتا. است" عاشق"پشتو و در معنای 
 يمقام ــبرداشت من ــ کمينه شاگرد آن عال. ه حدس و گمان پناه برمبرگزيده بودند، بايد ببرای خود  تخلص با مسمی را

" مردمعاشق " و "عاشق وطن" که او  ــ و اين را به نکوئی دريافته و لمس ميکنم ــ اينستنيم قرن پس از آن زمان 
  .خود بود

   

  !!!!!!!باالترين مرتبۀ عـشق انسانی و اين جهانی را برگزيده بود او
  

 را اصًال  " نقد و موجود"بتوان گفت که آدم  را نميداند و حتی شايد "نقد"و " موجود"از خواص آدميزاده است که قدرِ 
 چه ُدر ثمين و چه نعمت وقتی انسان متوجه فقدان آن گرديد، به سر سر خود ميزند که. درک کرده نميتوانددرست 
ن تا در سايۀ پرورش و نوازش استاد قرار داشتيم، وجودش را فراموش کرده بوديم و اکنو.  را از کف داده استبهين

ميگذرد و شايد استخوانهای آن واالجناب هم خاک گرديده باشد، حتی تشنۀ شنيدن ) ٢( مان پنج دهۀ تختکه از آن ز
 و هر گاه و بيگاه و بعضًا ز ذخيره گاه مغز و حافظه سر بدر ميکندطنين آواز ايشان استم که از آرشيف قفس سينه و ا

  .را مينوازدام حتی هر بيگاه و پگاه ، دل و گوش و ديده 
      

در زمانی که در محضر استاد زانوی تلمذ زده بوديم و هر روز چهرۀ نورانی ايشان را ميديديم، نه قدر استاد را 
 که بعد از سير پنجاه  و هيهات و صد حيف. ميمنت را پرميدانستيم و نه قدر مکتب عاليشان حبيبيه و آن دروۀ ذيجود و

درک ميکنم که دامان پرفيض مکتب و سايۀ استادان، چه سال، اينک و حاال ارزش همه را مجسم درک ميکنم و 
  .قدانش  بايد سوختـمتی که حاال فقط در ِحـرمان و فـُـُ؛ نعاستبی مثالی بوده يگانه و نعمت 

    
ف و آن  صنف قـدم زنان اين طری قـطار چوکيهااز رهرو مياندست در جيب و نگاِه دوخته بزمين، روزی استاد 

بار  راای  جمله ه بود، شاگردان را خاموش و گوش هوش ساخت همه که حضور و وقارشطرف ميگذشت و در حالی
  : بر زبان مبارک ميراند که نافذ، به وقفه هاو ، با آوای حزين ر با
  

  "ُزبان کلیِ  عـلم اس "،   "    ُزبان کلیِ  عـلم اس"      ،"  ُزبان کلیِ  عـلم اس"
  

، و از دصواب بوطرف آنچه استاد ميفـرمود عـين   بسازم، که از يک"کليد" استاد را درينجا "کلی"جرأت نميکنم 
هـنوز ، که از زبان استاد شنيدم، کابلیو همين تلفظ مروج گفتاری ين جمله با همين ترکيب و آهـنگ طرفی طنين ا

غرور و ابی و  مکتب و دوران شاددوازدهم و محيط  صنف همان حال و هـوا ياد و مرا به  نوازد هايم را می گوش
 .می اندازدفــّرِ  شباب 

وقتی آدم متوجه ميگردد، که علم از طريق زبان . ، عالمی معنی را با خود حمل ميکنديک جملۀ کوتاه استادهمين 
آموخته ميشود و اگر کسی زبانی را بلد نباشد، از علومی که در آن زبان عرضه ميگردند، هرگز استفاده کرده 

به حقانيت فرمودۀ استاد مين اينجاست که آدم . کسی تواند بود ، که هيچ زبان را بلد نباشد" جاهل مطلق"و . نميتواند
  !!!"ُزبان کلیِ  عـلم اس"پی می برد که واقعًا 
 اهميت فرمودۀ استاد را درک کرده هم، بازمد نظر بگيريم" تارـفـۀ گلوسي"و " آلۀ گويندگی"اگر زبان را بحيث 

  .ميتوانيم
لغات و دساتير و قانونمندی های ، با ذخيرۀ مستقل  است "زبان" به ذات خود يک "علم"هر  ، در واقعانب ديگرجاز 

د ، که آدم آن را از نگاه ها و ديدگاه های  جملۀ استاد مين، وقتی  درست دريافته ميشوو جاللشوکت  .خاص خودش
  .  مختلف بشگافد و کنهش را شرحه شرحه نمايد، اما اينجا و حاال مجالش نيست

  

  :رفتار و وجنات استاد مين 
جهر نه قهرش را کس ديده بود و نه کس آواز . انی باز و درخشان  و هميش تبسم بر لباستاد چهرۀ مليح داشت و پيش

هميشه با آواز متين و . ی نثار کس کرده باشد و کـُُرشتبلندش را شنيده ؛ چه رسد به اينکه سخن زشت و درشتو 
سيما و شمايل استادم و وقتی . با وقار و سنگين قدم برميداشت و سخت متواضع بود. مهربان و آهسته سخن ميگفت

حرکات و سکنات و سخن گفتن و قصه کردنهايش به يادم می آيد، باورم نمی آيد که در بين ابنای زمان چنين فردی 
بعضًا فکر ميکنم که استاد مين نه واقعيت، بلکه يک رؤيا بوده است که ما او را در هيئت . اصًال سراغ شده بتواند

کار و صميمی  شکسته نفسانه  بود و با همه کس از عين رويۀ خاضعانه،دا و متوکلباخ.  يک فرد بشر لمس ميکرديم
 "انسان کامل"خالصه که استاد مين سرمشق اخالق و شرافت  و نجابت و همه خصايل نکو و نمونۀ يک . ميگرفت

  .همه به ايشان احترام داشتند ؛ احترامی  در حد  ارادت. بود
و . شی پشمينۀ درشت و کرشتی بر تن ميداشت؛ ساخته از پارچۀ محصول وطناستاد مين در همه فـصول سال دري

  .، از آن ساخته ميشده عصر ظاهر شا)٤( هایپشکی بود، که يونيفـورم )٣("تات"اين درست همان پارچۀ شبيه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ق در ساعات درس اندک به درس ميپرداخت، ولی خوش داشت  با بچه ها گپ بزند و به ايشان درس انسانيت و اخال
بچه ها خوش داشتند که به سخنانش گوش بدهند و هر گپش را به . و ادب بدهد ؛ و خود وی نمونۀ عملی اخالق بود

تبسم در هنگام سالم و عليکی کردن، گوشۀ لبشان و اينکه تبسم نمکين استاد . گوش هوش بنيوشند و آويزۀ گوش کنند
  . خاطرم زدوده نميشودچين ميگرفت و سرشان اندک کج و خم ميشد، هرگز ازکنان 

  :هر وقت استاد به ياد می آيد،  يک سيما را می بينم 
   

همان سيمای با وقار و پرتمکين را، همان تواضع و تبسم مليح  و نمکين را  و همان 
  .اخالق و اطوار و ادب و همان آواز نافذ و استوار را

  

   ش اوند روانش را شاد بداراد و مأوايخد
  

  !!!ی بفرماياددر صدر عـليين اعل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
ان " اسم صوت"در مورد "( يا متقاطعمنقطعسم صوت ا"و دقيقًا  "اسم صوت"") تاء"دو به فتحۀ هر" (تق تق" ــ ١
، که از زدن دروازه و )به تفصيل خواهم گفت" دستور زبان عاميانه" زير عنوان اء اهللا در بحثی جداگانه و مستقلش

است، که از نظر من درست " تک تک"تلفظ عاميانۀ " تق تق"بعض کسان فکر ميکنند، که . امثالش بگوش رسد
اسم "نحوۀ درست معموًال از شيئ آواز دهنده بگوش ميرسد و آن طوری که بگوش ميرسد، همان  "صوت" . نيست
  .دام قاعدۀ گرامری و دستوری باشدمدار اعتبار است، نه اينکه تابع کو " صوت
" دروازه"در معنای " باب"و " کوبيدن، زدن"در معنای " دق" از دو کلمۀ عربی بعربی مرک" دق الباب"کلمۀ 
" دروازه"و " در"را ميدهد و خود متضمن " تق تق کردن دروازه"يا " زدن دروازه"معنای " دق الباب "پس. است

يکجا " دروازه"آن را با درست نيست، چون اگر اضافی منطقًا " در"و " دروازه"با در پيوند استعمالش ميباشد، که 
معنی ميدهد، که عقًال " را تق تق دروازه کردندروازه "بگوئيم، معنايش " ندروازه را دق الباب کرد"کرده و مثًال 
  . افاده گرديده استو مفهوم بالتمام  "فالنی دق الباب کرد"کافيست بگوئيم، . نادرست است

عاميانۀ کابلی قشنگ و در همين مفهوم اصطالح است بکار رفته " قيد"بحيث در متن ) "بخت" بر وزن(" تخت" ــ ٢
زمان استعمال ميگردد، اين قيد در ارتباط با کلمات مبين . ميباشد" آزگار"و " تمام"و " پوره"و " مکمل"و در معنای 
  .عت و روز و هفته و ماه و سالاز قبيل سا

  .پارچۀ درشتی که از آن جوال و گونی و امثال آن دوزند" تات " ــ٣ 
 را به حکم قرعه مقرر در سابق خدمت عسکری. است" رعهــُق"در معنای ) به کسر اول و سکون دوم" (پشک" ــ ٤

از همين سبب عسکر زير بيرق و . کرده بودند و هر کس که پشک بنامش کشيده ميشد، شامل خدمت عسکری ميگشت
پشِک کسی ". است" پشک"صفت نسبی از " پشکی". ياد ميگرديد" پشکی"آنکه خدمت عسکری را ميگذشتاند، بنام 

  ."به مکلفيت عسکری جلب گرديدن"يعنی " برامدن
 
 

  


