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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠١٠  فبروری ١٧برلين، 

  
  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
 

  )م  قـسمت چار(
  

  د حفيظ اهللا خانذکر خيری از استا
     "ربیـــع"  صاحِبلم ـمع 

نشر گرديده " افغان جرمن آنالين"در پورتال  بخش ششم اين سلسله بعنوان ٢٠٠٨ اپريل ٢٣تاريخ ه نوشته ای را که ب
به " سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"رشته گفتار  تجديد آرايش بحيث قسمت چارم با اندک اضافات وبود، 

  .مينمايمتقديم " فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"نندگان پورتال حضور اشرف خوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
رم استاد حفيظ اهللا خان، از معلم بزرگوا.  می چرخد و دورادور معلمان عاليمقامش"حبيبيه" جليل ليسۀرد ـِباز سخن گ

استاد حفيظ اهللا خان معلم عربی ما در صنوف هفتم و . ز صفاء و عزت نفس و پاکيزگی آن عالی جنابگويم و احديث 
  گشتهاندک  مايه ای حاصلموز در صرف عربی ، اگر امر اوستجوِدوجود ُپررکت بيبيه بود و از ب حمکتبهشتم 
من به پاکيزگی، صداقت، صراحت، وظيفه شناسی و پرکاری استاد حفيظ اهللا خان، تا حال معلم و آموزگاری . است

  .را سراغ ندارم و اگر بگويم که نظيرش  در ابنای افغان اندک اند، سخنی به گزاف نگفته ام
لب زادۀ کوهدامن زمين بودند، مردی متوسط القامت و سفيد چرده با ريشی تـُنـُک استاد حفيظ اهللا خان که به گمان اغ

بر تن نموده، باالپوش سرمه ئی دراز به تن و ) ُستــُـرده(پيراهن و تنبان پاک و ُستره . و صولت و وقاری عظيم بودند
وظيفه .  ساخت وطن به پا داشتنددستار سفيد مقبول با شف کوتاه بسر ميکردند و هميشه سليپرهای پاک و پالش کردۀ

دقيق و به وقت حاضر صنف ميگرديدند، درس را با منتهای دقت و امانت ميدادند . شناس بودند و در همه کارها دقيق
. ، لحظه ای را ضايع نميکردند، تا آخرين لحظۀ ساعت درس، درس ميدادند و در هنگام امتحان گرفتن نيز دقيق بودند

ند و من به ياد ندارم که استادم يک روز هم غـيابت داشته بوده باشند ؛ نه بخاطر کدام کار هرگز غيرحاضر نمی شد
معمول مگر چنان بود که معلمان ناوقت به صنف می آمدند و زود تر درس را ختم . ضروری و نه بخاطر مريضی

  . ميکردند و يگان روز هم به درس حاضر نمی گرديدند؛ به هر دليلی که می بود
 وقتی معلمی به درس نمی آمد، سر ما عيد ميشد، چون آزادی عمل داشتيم و کارهای کودکانه و غال و مغال و البته

در آن وقت بود که کفتان . اين غيابت وقتی گوارا تر ميبود، که معلم ساعت آخر، حاضر نميگشت. واويال  سر ميداديم
 رفته و از غيابت معلم اطالع ميداد، تا صنف ــ به ادارۀ مکتب" صنف مشر"و يا " سرجماعت"صنف ــ همانا 

اگر غيابت معلم در ساعات پيش از ساعت آخر رخ می داد، می کوشيديم  . رخصت گردد و بچه ها پی کار خود بروند
بسيار . که معلم ساعت آخر را در عوضش آورده و بدين ترتيب خود را از شر ساعت آخر فارغ ساخته و خانه برويم

فتاد که وقتی کدام معلم چند دقيقه دير ميکرد و ما معلم دگر را به صنف می آورديم، و آن بيچاره مگر اتفاق می ا
البته چاره ای نبود، جز اينکه معلم . مصروف درس دادن ميبود، دفعتًا ميديديم که سر و کلۀ معلم اصلی ظاهر ميگشت

  .ديرآمده ، پسِ  سر خود را بخارد و پی کار خود برود
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اد حفيظ اهللا خان مگر چنين کاری هرگز صورت نمی گرفت، چون انضباط آهنين و وظيفه شناسی آن در قسمت است
از همينرو بچه های ناراض و تنبل او را خوش نداشتند و بعضًا او را . استاذ بی همباز چنين امری را اجازت نميداد

  .ميخواندند) ١"(ُجـالب"حتی 
   

. دسيپلين بودند و در ساعت درسش کسی به اصطالح ُچلـُـل کرده نميتواستاستاد حفيظ اهللا خان آدم باتمکين و با 
ايشان در صنوف هفتم و هشتم مکتب حبيبيه . پرکار بودند و پر صالبت و در رشته ای که درس ميدادند، باصالحيت

و در " صرف عربی"معمول چنين بود که در صنوف هفت و هشت مکتب . مضمون عربی ما را درس ميدادند
سيستم درس طوری سنجيده شده بود ، که اگر کسی اين سه قسمت دستور . تدريس ميگرديد" نحو عربی" نهم صنف

عربی را درست می آموخت، از ناحيۀ دانش گرامری زبان عربی، نه مشکلی در زبان دری عايدش ميگرديد و نه در 
 بزرگ، ارجمند و ملی ما رائج اند، که و ما ميدانيم که لغات و ترکيبات بيشمار عربی در هردو زبان. زبان پشتو

دار العلوم "استاد حفيظ اهللا خان که فارغ التحصيل . ترتيب معامله با آنها دانستن صرف عربی را جزمًا ايجاب ميکند
ــ تاليف مولوی عبدالحق خان ، رئيس فاکولتۀ شرعيات آن زمان ــ ، " صرف عربی"بودند، از روی " عربی کابل

  .آنچه را خود تهيه ميکردند، روی تخته می نوشتند و ما نوت ميکرديمدرس نميدادند و 
هشت سال پيش که بعد از گذشت سی سال در غربت و جالوطنی، سفری به وطن دست داد و روزی چند در خانۀ 
آبائی بسر بردم، انبار اوراق و کتب پدر مرحومم را از نظر ميگذشتاندم، که ناگاه کتابچه ای از نوت های صنف 

با کمال خوشنودی دريافتم  که چيزی گرانبهائی را پيدا کرده ام، چون اين کتابچه نوتهای مضمون . هشتم خود را يافتم
اين کتابچۀ عزيز را که بوی آن استاد گرانمقدارم از آن به مشام ميرسد با خود . عربی صنف هشتم  را احتواء ميکند

 بيرون آورده مرور ميکردم، نکاتی را در آن يافتم که قسمًا فراموش چند روز پيش که آن را از الماری کتابها. آوردم
گويا استاد ما چيزهائی را در صنف هشتم به ما تدريس . گشته و و در طول نيم قرن از خانـَگاه خاطرم زدوده شده بود

تمًا به حيث بدون شک که ازين کتابچۀ عزيز ح. کرده بودند، که از سويۀ امروزی شخصی چون من هم، باالتر است
  .مأخذ سردستی صرف عربی، استفاده ها خواهم کرد

  
شيوۀ . نيز بودند و شاگردان از ترس ايشان صدای خود را بلند کرده نميتوانستند) بدقهر(استاد حفيظ اهللا خان آدم بدقار

وه اش نسق خاص جزا دادن را اختراع کرده بودند و اگر يکی از شاگردان  به اخالل درس ميپرداخت، به همان شي
  :ميکردند ؛ و اين شيوه را ميخواهم بيان کنم 

را مينوشت، که يکی " استفعال"باب " گردان صرف صغير"روزی استاد مصروف نوشتن درس روی تخته بود و 
استاد که گوشهای بسيار شنوا و حساس داشت متوجه . دو نفر از پشت سر باهم سر و ُپف و سرگوشی را سر دادند

مگر آن پسرک از . ولی چيزی نگفت و مصروف نوشتن گرديد.   نگاه به عقب، بچه را تشخيص دادگرديده و با يک
حفيظ اهللا خان که طاقتش طاق گشته . خود مصروف گپ زدن و ُپس ُپس کردن گرديد) ٢(خدا بيخر باز با پهلو فـَيل 

. يد که مبادا مورد نسقش قرار گيردبود، تباشير را گذاشت و آهسته آهسته آمد و آمد و آمد و هر کس از خود ميترس
زير گلويش را با . مگر استاد هدف خود را درست تشخيص داده بود، آمد و آمد و در پهلوی همان پسرک ُمخل بايستاد

دست چپ سخت فشار داد و فشار داد و فشار داد و در آخر پای راست خود را آمادۀ ) شهادت(دو ناخن شست و سبابه 
ۀ باالپوش دراز خود را يکسو زده، پای راستش  را بلند کرده و با کـُری سليپر، سخت بر لب. ضربت نهائی ساخت

، پس رفت و بکار نوشتن خود ) ٣" (پانسی"بعد از ختم اين . تختۀ پشت آن گنهگار بنواخت و آه از نهادش بدر آورد
اين شيوۀ جزای سنگين را يکی دو . دبچه ها آرام آرام گشتند و آرامی نظير آرامش گورستان حکفرما گردي. ادامه داد

  .بار ديگر هم ديده بودم
. معلمان انواع جزا ها را اختراع کرده بودند ؛ يکی قلم پنسل را بين دو انگشت شاگرد نهاده و با دو دست می فشرد

 روش که بخاطر" حيدر خان"کسی بود به نام " سيلی زن"بسا معلمان  سيلی جانانه مينواختند و از جملۀ معلمان 
حيدر خان که آدم بسيار چپرغت بود و جسمی تنومند و پيکری جسيم . مسمی گرديده بود" هيتلر"خشنش به نام 

داشت، اول شاگرد را ميگفت دستت را روی رخسار چپت بگذار، بعد با سيلی پرقــُالب بر رويش  مينواخت و بعضًا 
بلی؛ در آن زمان معلم دکتاتوری ميچالند، . ين ميخورداتفاق می افتاد که شاگر با همان يک سيلی چپه شده و به زم

ولی طوری که شنيدم،  در دوره های بعدی و خصوصًا در دورۀ منحوس و نجس خلق و پرچم، شاگرد بر معلم از 
  .زور کار ميگرفـت، خصوصًا که خودش يا اوليايش حزبی ميبودند
ميگذاشتند و در اين ميان معلمان بی غرض " نام"ش شاگردان هم که زورشان به معلم ظالم و مستبد نميرسيد، َسِر

نام داده بودند، و آن بخاطری که گردن يپچاره " تونيک باير"مثًال يک معلم بيچاره را . مگر نيز نامی پيدا کرده بودند
در آن زمان داکتران به مريضان شربت قوت و تقويت ميدادند و يکی از شربت های معروف و مجرب . اندک کج بود

شربتی که در آن هنگام از طرف همين فابريکه عرضه . المان بود Bayer" باير" ساخت فابريکۀ دواسازی ،
به واو " (پـَتــَه شـُو"معلم بيچارۀ ديگری را . بوتل گردن کج نام داشت با Tonic Bayer" تونيک باير"ميگرديد، 
است به پشتو بگويد که فالنی ناکام ماند و در نام داده بودند و آن بخاطری که آن مسکين کدام وقت ميخو) مجهول

و از همين قبيل نامها که بعضًا با مسمی ". پته شو"بگويد،  گفته بود )  به واو معروف"(پاته شو"عوضی که به پشتو 
شاگردی که از معلمی آسيب . بود، و کسی َدمش را گرفته نميتواست) ٤(زبان شاگردان آسيای گردان . هم ميبودند
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هم گويا نوعی طنز " نام ماندن. "بود" نام ماندن" آزرده ميگرديد، دست به انتقام ميزد و ساده ترين انتقام هم  ميديد و
مردم کابل آن وقت، در پهلوی بسا صفات خوب . بود، اما طنزی گزنده که به شخصيت و شخصيات معلم برميخورد

چنين بود خاصيت مردم کابل آن . ور و کنايه ميگفتندبودند و بسيار کــَ) ٥(خود، بسيار طنز گوی و قــُـلی پران 
امروز نميدانم که اين خاصيت در کابليان ديده ميشود و يا که با برپا گشتن ليل و نهار سی و چند ساله، اين . زمان

ماندند و نه شرايط زمان بدان قرار و بر " کابلی"چون نه مردم کابل به همان رقم . خاصيت هم از بين رفته باشد
  .عاری ساخت" کابلی بودن"باشندگان و سکنۀ  کابل را از " انقطاع فرهـنگی"گوئی . روال کابل ماند

  
 ؛ يکی حکايتی از صحنۀ امتحان ساالنۀ صنف هشتم و دگر حفيظ اهللا خان می آرمجناب دو قصه از استاد عاليمقامم 

  :از چند سال بعد و از خارج مکتب 
  

  ول قصۀ ا
در چشم و جام جم ذهنم مجسم ميگردد و همان حال و هوا و همان  صحنۀ امتحان قصه را مينويسم، همان  وقتی اينــ

 با هوائی سرد اما آفتابی و گوارا ؛ به ١٣٣٥امتحان ساالنه بود و ابتدای ماه قوس . دوران معصوميت شاگردی
ب توان تسخين صنوف را نداشتند و چون مکات. مانندی که آن زمان هوای حضرت کابل سخت زيبا و پرآفتاب ميبود

رخصتی زمستانی معروف . تنها ادارۀ مکتب و اتاق معلمان گرم ميگرديد، شاگردان را در زمستان رخصت ميکردند
  .بود، که بالفاصله پس از ختم  امتحانات ساالنه شروع شده  و  تا دوم حمل يعنی روز بعد از نوروز ادامه می يافت

" پيتاب"از خنکی ميمرد، معلمان امتحان تقريری را در صحن حويلی مکتب و در يک پيتو چون هوا سرد بود و آدم 
ميزی از صنف هم پيش . معلم چوکی خود را در کنار ديوار طوری تکيه ميداد که رو به آفتاب ميبود. آفتابی ميگرفتند

معلم غالبًا يک نفر . اگردمينهاد؛ برای دو ش" درازچوکی"روی خود ميگذاشت و در عقب ميز دو چوکی و يا يک 
بود و آنکه در پهلويش ) امتحان گيرنده" (ممتحن"معلم . ديگر را نيز در پهلوی خود مينشاند، که وی را مميز ميگفتند

حفيظ اهللا خان مگر هيچگاه مميز نداشت و تنها خودش از ". تمييز دهنده"ناميده ميشد، يعنی " مميز"می نشست، 
معموًال . ی مميز تاب و توان طرز طاقت فرسای امتحان گيری حفيظ اهللا خان را نداشتگوئ. شاگرد امتحان ميگرفت

نی، بلکه " دو نفره"حفيظ اهللا خان مگر . دو دو شاگرد را صدا ميزدند و معلم از هردو در عين زمان امتحان ميگرفت
تظر نوبت خود می بودند، ولی شاگردان دور ترک  من. شاگردان را يکان يکان ميخواست و از ايشان امتحان ميگرفت

معلمان به ترتيب . در همان حوالی معلم پهره ميداد و گوش به آواز بود تا شاگرد بعدی را صدا زند) ٦(کفتان صنف 
بعض معلمان حتی از وسط . لست نام های شاگردان، هر يک را نزد خود ميخواستند؛ يا از سر لست و يا از آخر آن 

  .لست هم شروع ميکردند
همان طور عاجز عاجز رفتم و به مقابلش نشستم، معلم صاحب که از . صۀ مطلب که معلم صاحب مرا صدا زدخال

کثرت امتحان گيری و هم بخاطر حرارت آفتاب قطرۀ عرق  بر کمر بينی داشت، با تمکين و ابهتی هميشگی نشسته و 
. و باصطالح شيره و شربتش را ميکشيدبه مانند شيری که صيدی و شکاری را بدست آرد، هر شاگرد را می شپليد 

  :در مقابل استاد نشستم و استاد اولين سؤالش را مطرح کرد " تيار َسی"آرام و در حال 
آن هم يعنی : چه معنی ميدهد؟ گفتم " تقصير"بعد پرسيد پس ". کوتاهی: "چه معنی دارد، گفتم " قصر"پرسيد 

  :گفت ". کوتاهی"
   

  »ساخته اند؟" تقصير"، " صرق"پس گوه خورده اند که از « 
  

.  در همينجا بود که گوشهايم جرنگ کرد و دانستم که بايد با استاد دقيقًا به حساب گرامر و دستور زبان، سخن گفت
کوتاه کردن ؛ که اولی "يعنی " تقصير"و " کوتاه شدن"يعنی " قصر: "تعريف های پيشتر را تصحيح کرده گفتم 

فورًا گفت ، که گردان . استاد فهميد که خيری از اين کله متصور است. ر متعدیمصدر الزم ميباشد و دومی مصد
  : و گفتم  " تقصير"شروع کردم و به تصريف مصدر : را بگو " تقصير"صرف صغير باب 

ماضی مطلق و مضارع  و ــ (» ....ُمَقــَصَِّـٌر ، ُمَقــَصــٌَر ، ما به التقصير ، ... قـــَصََّر ، ُيـَقــَِصــّـُر ، تـَقِصـيَرًا ، « 
معلوم و مجهول هر کدام ــ و اسم فاعل و اسم مفعول و  جحد معلوم و مجهول و مستقـبل و نفی و نفی تأکيد و تفضيل 

و . همه را گردان کرده و با معانی دقيق گرامری هر کدام بر زبان آوردم) و امر و حاضر و غائب و اسم آله و ظرف
استاد آنقدر سؤال کرد و به . او سؤال ميکرد و من جواب ميگفتم.  کرد و جواب گفتمبعد سؤاالت بسيار ديگر هم

  .ساخت، که می پنداشتم جهان و زمين و زمان  دور سرم ميچرخند" سؤال پيچم"اصطالح آن زمان آنقدر 
هر سؤالش را خلص کالم که استاد بعد از سؤاالت بسيار و تاب و پيچهای  بی شمار و بعد از اينکه متيقن گشت که 

ميتوانم به وجه نکو جواب بگويم، پيشانی خود را باز کرده لبها را  سر هم فشرده و با تبسم مليح کنج لب و در حالی 
که به رسم رضايت عام و تام سر خود را ميجنبانيد، باد در گلو ريخت و با همان آواز مخصوصی که از پشت دماغ 

آن تشکر کشاله دار استاد و آن تبسم نمکين و جنباندن سر را تا به امروز . "ر ـُــُـُــُـتشـــّـکـــُـ" :اداء ميگرديد ، فرمود 
 و نمرۀ آورده  پيش چشم گنهکارم را بعد شقۀ نمرات. که از آن پنجاه و پنج سال تمام ميگذرد، هرگز فراموش نميکنم

  .تو آفرين نوش)  ١٠(
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  قصۀ دوم
روزی از دکانی در مقابل سينمای بهزاد سودا ميخريدم، که .  يازدهم  بودمفالها بعد و زمانی که فکر کنم به صناما س

گذر " مسجد تاو در آن زمان امام.  مصفای هميشگیگرديد؛ با لباس پاک و سر و سيمایاستاد حفيظ اهللا خان ظاهر 
 ه پهلوی محوطۀهمجواریِ  در بدر که  مسجد . ــ را به عهده داشت" کوچۀ ُمَصلی ها"ــ در جوار  "اچکزائی ها

دروازه . و چند درخت توت) ُسـتـُـُرده(ی پاک و ُستره حويلبا ، بود باصفا قرار گرفته بود، بقعه ای ) ٧( بهزادیسينما
  .مسجد را رنگ فيروزه ئی کرده بودندحاشيه دار و پر ائينۀ و کلکين های 

شوق خوردن مثلی که ،  ظاهر گشته بود "کاغذ مانند"هن و تنبان سفيد  دوزی و پيرااستاد که با کاله سفيد خامک
آن ماست هائی که عارفی در وصفش از نه البته .  شيرين ميفروختندًا در همان دکان ماست بسماست کرده بود و اتفاق

  :فرموده
  

  تس      ماست را خورد و گفت شيريناز کرامات شيخ ما اينست   
  

موضوع بعض مارکسيزم و . ان کله ونگ جر و بحث بودنددر دهن دکنوجوان  دو پسر ينکه استاد برسد،پيش از ا
باالپوش ) ٨(ق َرــَت داشت و در تابستانِ و چنگ چنگی د عمترياليزم تاريخی بود و يکی از آن دو که موهای مج

درست نميدانم که آن کاکه جوان .  چپه گردنش را باال زده بود، يکرنگ در زمينه داد سخن ميدادپوشيده و به کاکگی
اما يک نکته در صحبت شان . ميگفت، چون در آن زمان از اين رشته چيزی نخوانده و گويا از آن بوئی نميبردمچه 

در همين لحظه استاد  حفيظ اهللا خان در رسيد و جر و . بارز بود و آن ارجحيت مارکسيزم بر اديان و مذاهب بود
ندار ماست مورد ضرورت استاد را تول و ترازو کرد، تا نوبت به حفيظ اهللا خان رسيد و تا اينکه دکا. بحث را شنيد

استاد حفيظ اهللا خان که طاقتش طاق گشته بود، بانگ . وقت کافی بود تا سخنان آن جوان به گوش حفيظ اهللا خان برسد
  :بر جوانک براورده گفت 

  خامـــــــــوش ؛ « 
  »!!!!! کمونست شویکشوهانی ي، چطور ميتیر و چارصد سال هنوز مسلمان نشدتو که در هزا

  
 که برقش گرفـته باشد، خاموش گشت و ديگر لب به سخن پسرک از شدت نهيب استاد هک و پک ماند و بمانند کسی

  .تر نکرد
صحنه در نظرم مجسم ، هنوز همان تخت ميگذردبا وجودی که از اين قصه نيم قرن 

خاموش "هللا خان و  جر و بحث را می بينم و نهيب زدن استاد حفيظ اِ است؛ همان فضای
  .پرقلقله و کشاله دارش را" گفتن

   
خداوند روان استاد حفيظ اهللا خان،  آن نمونۀ صداقت، لياقت و وظيفه شانسی را شامل 

   !!!!!دمراحم خود داشته و  فردوس برين را مأوايش بگردانا
  برحمتک يا ارحم الراحمين                                                 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :توضيحات 

 دوای مسهل است، در معنای غير از و داروئی از طب قديم يا يونانی و" گالب"کلمۀ دری معرب که " جالب" ــ ١
عرق "که در اصل مراد از همان گل معروف  است، در تداول مردم ما به معنای " گالب. "بکار ميرود" گالب"

را در لفظ عوام " دوای يونانی. "هيچکدم از اين دو مفهوم نيست" جالب"نيز استعمال ميگردد و منظور از " گالب
  .هم ميگفتند" تـُـرکانه"کابل  

" دسته"و " صف"و " قطار" انگليسی و در معنای Fileماخوذ از کلمۀ " ذيل"و " َميل"بر وزن " فيل" ــ کلمۀ ٢
صف "يعنی در " فيل شدن"در دری افغانستان ازين کلمه در ترکيب چند اصطالح استفاده ميگرديد، مثًال . است

" پهلو فيل"از همين جمله بود ترکيب ". اد کردنيک دسته مردم را در يک صف ايست"يعنی " فيل کردن"يا " ايستادن
  .و آن به دو شاگردی اطالق ميگرديد، که در صنف پهلوی هم می نشستند

  "جزای سخت"يعنی " پانسی" ــ ٣
  ". آنکه در گفتن و گپ زدن هيچ  بند نمی افتد"اصطالح کابلی و کنايه از ) آسياب گردان" (آسيای گردن" ــ ٤
آنکه بر سر هر کس لـُغاز بخواند و کــَور و کنايه "و " کنايه گوی"اصطالح کابلی و مراد از " قــُـلی پران" ــ ٥

  "سخن معنی دار"و " کنايه"يعنی " قــُلی". "بگويد
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 بدر شده و اين تلفظ دری را بخود Captainاصطالح معمول همان زمان بود که اصًال از کلمۀ انگليسی " کفتان"ــ ٦
کالن و "يعنی " صنف مشر"می گفتند و در مکاتب عسکری اصطالح پشتوی " سرجماعت"در سابق . گرفته بود

  .رواج داشت" سرکردۀ صنف
که نام نامی استاد کمال الدين بهزاد ــ نقاش چيره دست عصر سلطان حسين بايقرا ، باعظمت " سينمای بهزاد" ــ ٧

، دومين " سينما کابل"بعد از سينمای معروف  به ترين شاه دورۀ تيموری افغانستان ــ را حمل ميکرد، فکر کنم که 
پسان ها مگر مردان نيز در آن راه يافتند و روال بدان سان . سينمای شهر بود که در اصل برای زنان ساخته شده بود

اما بعد ها که نهضت نسوان صورت گرفت و . شد که زنان در سيتهای پيش روی می نشستند و مردان در پشت سر
فکر کنم که سينمای . داوود رفع حجاب را نافذ ساخت، زنان و مردان باهم و در پهلوی هم می نشستندسردار محمد 

  .بهزاد در زمان رياست بلديۀ پاپا غالم محمد فرهاد ساخته شده بود
  .را کاپی کردند" سينمای بهزاد"شهر نو را ساختند، در اعمارش  نقشۀ " سينمای پارک"بعدها که در شهر نو کابل 

" تابستان ترق"بکار رود؛ چنان که گويند " در جوشش چيزی"در معنای " ) ورق"و " طبق"بر وزن  " ( ترق"ــ  ٨
  ".در جوش و عمق زمستان"يعنی " زمستان ترق"و يا " در جوشش تابستان"يعنی 

 
 

  


