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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠١٠  فبروری ٢٠برلين، 
  

  
  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک

  

  )م قـسمت پنج( 
  

  "جبار خان"بزرگوار قصه ای از استاد 
  

  معلم صاحب تاريخ
  

، يکی "حبيبيه "م جليل و محبوببدر بخشهای سوم و چارم اين سلسله ذکر خيری رفت از دو استاد عاليمقامم در مکت
" ستاد حفيظ اهللا خانا"ر گ، و دزدهم و دوازدهم ارجمند پشتو در صنوف يا معلم مضمون،"محمد اسالم خان مين"استاد 
  .مون عربی در صنوف هفتم و هشتم مضلقدر عزيز ااستاد

 را در ترتيب اين سلسله )١( اين مثل مجربو من مدلول" چيزی که دو شد، سه هم ميشه"کابليان عزيز مثلی دارند که 
" اساتيذ"و باصطالح نامناسب ن رشته گفتار را باز با مقاله ای در مورد يکی از استادان م ايمصداق ميدهم و بخش پنج

  .سازمأنم مزين ميشاليع) ٢(
جبار "يادی از صنف هفتم مکتب محبوب حبيبيه و عاليقدر « زير عنوان  بنده ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٥ضمن مقالۀ مؤرخ  

افتخار نشر يافت، در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٦ که در صفحۀ ،»، معلم تاريخ" خان
بحيث قسمت پنجم و اضافات، با آرايشی تازه ين مضمون را حاال هم. حديث رفتمورد يکی ديگر از استادان مکتبم 

  :اين سلسله نشر مينمايم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
" ، استاد تاريخ"َجّبار خان"وعاليجناب   جليل حبيبيهمکتب از یادي" للندری صاحب زير عنوان نوشتۀ پر سوز جناب 

که خاطرۀ انتباه انگيزی از دوران مکتب ايشان را نمايش ميدهد، همين حاال از نظرم گذشت و در حالی که سرشکم 
  .)٣(گويم داشت، تا من نيز خاطره ای را از آن استاد گرانقدر بازرا سيل آسا جاری ساخته بود، بر آنم 

ا جايگاه خاص داشت، که در  از آن رو در تقويم ه١٩٥٥سال . دم بود و در صنف هفتم ليسۀ حبيبيه بو١٩٥٥سال 
خوب  در همه جا پيچيده بود و Prof. Albert Einstein" البرت اين شتين"بهار همان سال آوازۀ درگذشت پروفيسر 

مرحوم که در زندگانی و در " اين شتين. "همهمه ای را در مکتب ما نيز برپا کرد" اين شتين"ياد دارم، که مرگ به 
گشته بود، در زبان خاص و عامِ  عالم افتاده بود و گمان نکنم، که و آيتی " اسطوره"و " افسانه"زمان حيات خود 

هور و قرون آشنا نبوده باشد  نابغۀ اعصار و روزگار و اين ُاعجوبۀ ُدکسی در جهان باشد و يا بوده باشد که با نام اين
افتاده بود، که وقتی بچه های کوچه  ) ٤(آن قدر سر زبان های عالی و عامی و دانا و کمدان" اين شتين"نام . و يا نباشد

، بر ... و " آسمان" و "فلک"و " فنستور"و " رستم"را در پهلوی " اين شتين"باهم جنگ و دعوا ميکردند، نيز نام 
  :زبان می آوردند و مثًال ميگفتند

 هم با آن زور رستم مانند خود، ازم "اين شتين"حتی « يعنی » !!!واهللا که انشتينت ازم گرفته بتانه« 
  ».گرفته نميتواند) از من(
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  :حبيبيهعاليشأن عنان سخن بسوی دگر رفت و برگرديم، به اصل موضوع و صنف هفتم مکتب 
فتم الف ليسۀ حبيبيه را هرگز از ياد نميبرم و آن بخاطری که در امتحانات چار و نيم ماه، در مضمون  تاريخ صنف ه

و چه بهتر که قصۀ امتحان تاريخ را " جبار خان"همان صنف ناکام مانده بودم و آن هم از دست همين استاد بزرگوار 
  :بازگويم

ه بود و آن ازين خاطر که به يکباره مضامين جديدی وارد صنف هفتم، يکی از صنوف بسيار مشکل دورۀ متوسط
ازين جمله درس تاريخ .... پروگرام درسی ميگرديدند؛ از قبيل بيالوژی و کيميا و فزيک و الجير و زبان خارجی و 

ه ميشد از تاريخ بطور عام گپ زد. همان سال هم با محتوائی که داشت، قطعًا آسان نبود و معلم ما استاد جبار خان بود
هيچ از يادم نميرود که از دورۀ سنگ ناتراش و تراشيده سخن رفته بود و . و از قبل التاريخ و ادوار تاريخی و غيره

هرگز فراموشم نميشود، چون ما فکر ميکرديم، که " يک قدم ترقی ــ صيقل سنگ"عنوان . از دورۀ صيقل سنگ
سنگ صيقل " يا "دورۀ صيقل سنگ" حالی که مراد در. بوده است" دوره" خود يک "يک قدم ترقی صيقل سنگ"

يک قدم " بود و چون نظر به دورۀ پيشتر، قدمی ترقی و پيشرفت شمره ميشد، از آنرو مؤلف کتاب، آنرا با "شده
 "دورۀ تاريخی" خود يک "يک قدم ترقی صيقل سنگ"بلی؛ ما فکر کرده بوديم که .  ، توأم  ذکر کرده بود"ترقی

  !!!!بوده است
ز چهرۀ مظلوم، استخوانی  و دوست داشتنی استاد جبار خان را از ياد برده نمی توانم و اجازه بدهيد، که اول در هرگ

  : ممتاز مکتب حبيبيه و خادم صادق معارف افغانستان، چيزی بگويم)٢(بارۀ آن استاذ
رتی ــُشانه اش از زير کجبار خان مردی بود بلند باال ، تسمه و باريک اندام، در حدی که استخوانهای پشت و 

جبارخان که . بود" پوچ) "٥(از يک چشم نابينا بودند و يک چشم شان به اصطالح کابلی بيخی. برجسته می نمودند
گرچه معلمان بيچاره همه از بابت . سکونت داشت، از جملۀ نادار ترين معلمان مکتب ما بود" شاه شهيد"در گذر 

از يادم . رنج ميبردند، اما جبار خان شايد مسکين ترين معلم مکتب حبيبيه بوداقتصادی در مضيقه بوده و ازين درک 
 به مکتب می آمد و جراب را نمی "بدون بوت" و "کلوش بوت"با ) ٦(نميرود، که جبار خان در زمستان های ترق

بوت " فواتر پرو"و باصطالح " پوش رابری" را به حيث "کلوش بوت"قاعده و  معمول چنان بود، که . شناخت
 گل و الی کوچه و بازار بپوشند، يعنی اول بوت ميپوشيدند و بعد بوت را در داخل کلوش بوت ميکردند، تا از آسيب

مگر جبار خان که اصًال بوت نداشت، فقط با کلوش بوت به مکتب می آمد و ساختمان کلوش بوت هم . بماننددر امان 
بدون بوت و آن هم " تکلوش بو"پوشيدن . آسانی داخل آن گرددطوری بود، که دهن بسيار کشاد داشت، تا بوت به 

از قضای . جبار خان لباس محقر داشت و دريشی را نمی شناخت .)٧( را ميجزاند ی آدمهاواقعًا پاي" بدون جراب"
. ميبرد، دزد ميزد و دار و ندارش را به تاراج  يکبارمظلوم را در شاه شهيد هر چند ماهدرماندۀ روزگار که خانۀ اين 

" مظلوم ترينِ  مظلومان"و " نادار ترينِ  ناداران"هم عهد بسته بودند، که به خدمت و خداناترس گويا دزدان ظالم 
  !!!!!!!ندببشتا

با وجود فقر مزمن و شديدی که بر اين استاد حکم ميراند، جبار خان آدم صادق و راسخ العقيده و حقشناس و خيلی 
نميشد و يا ال در سيما و چهره اش آثار خنده ديده . بماند، و با وجدان منزه پاکنفس  آخر تاپاکنفس بود؛ پاکنفس بود و
پسانها و وقتی که به صنوف نهم و دهم رسيديم، ميديدم که باصطالح دم در .  را نديده بودماقل من هيچگاه خنده اش

م، وقتی که بار اول جبار خان را چقدر خوشحال گشت. رقم جبار خان درآمده و سر و وضعش اندک بهتر گرديده است
آن مرد خدا،  نمودش ميداد، چون ر بر تن کرده بود و دريشی هم بسيارراهدايا ماشی دريشی سياه .  ديدم"دريشی"با 

  .بودهم ) ٨"(جامه زيب"خيلی واقعًا که 
چ وقت مريض غيرحاضری در قاموسش سراغ نميشد و گوئی حتی هي. جبار خان سخت وظيفه شناس و با دسپلين بود

در . درس ميدادو تجسيمی بسيار خوب و با شيوۀ عام فهم  . هم نميشد، چون هميشه سر درس حاضر ميگرديد
شاگرد نااليق هرگز نمرۀ کاميابی ازش گرفته . امتحانات هم بسيار سختگير بود و پروای فلک را هم نميکرد

  .ميبود" معتبر"و باصطالح نميتوانست، خصوصًا که شاگرد نااليق از کدام خاندان متمول و پولدار 
  جناح راست مکتب در منزل زير منزلگاِه  که دردر صنف هفتم الف ليسۀ حبيبيۀ قديم واقع پل باغ عمومی بوديم،

دروس صنف هفتم بر من خيلی ثقلت ميکرد و خصوصًا مضمون تاريخ اصًال در کله . قرار داشت) ٩"(پادشاه بخارا"
من با يکنفر همصنفی رفتم و در ميز امتحان . امتحانات چار و نيم ماه در رسيد و نوبت امتحان تاريخ بود. ام نميگنجيد

بعد از آن رو بطرف من کرده و چيزی . اول از رفيقم سؤالی کرد و او جواب داد. روی استاد جبار خان نشستيمپيش 
بعد سؤال دوم را به رفيقم راجع ساخت و او مثل بلبل جواب . مانده باشم، جوابی نگفتم" صم بکم"مثل اينک . پرسيد
وئی اصًال چنين موضوعات را نه خوانده و نه شنيده گ. سؤال دومی را متوجِه من ساخت و باز الجواب ماندم. گفت
مگر وقتی سؤال آخرين به من رسيد، . باز نوبت رفيقم رسيد و به سؤال آخرين  او هم جواب درخور ارائه کرد. باشم

  :جبار خان که طاقتش طاق گشته بود، گفت. باز هم الجواب و خاموش ماندم
   

  »!!!شاندن گم شو؛ خر مجسمه آوردن و سر چوکی بخی« 
  !!!)ه اندجسم را آورده اند و سر چوکی شاند؛ خر مبخيز گم شو(
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داده و مرا ناکام مضمون تاريخ " ٢"معلم صاحب برايم نمرۀ . خم و پت و پريشان  از صحنۀ امتحان بدر شدم  با سرِ 
  .تمام شدر و ناگوابدين ترتيب در اين امتحانات مشروط تاريخ ماندم، که بر من خيلی سخت . کشيده بود

از آن به بعد ثقلت توجهم را بر مضمون تاريخ انداخته و هر روز از طرف پيشين و ديگر که در دامان کوه خواجه 
آنقدر تاريخ خوانده بودم، که کتاب تاريخ . صفا به گشت و گذار و هواخوری ميرفتم، کتاب تاريخ در دست داشتم

اين بار در امتحان تاريخ، . ر رسيد و امتحانات ساالنه به سراغ ما آمدسال به آخ. گوئی در نوک زبانم آشيانه کرده بود
. سؤال اول را متوجه رفيقم ساخت و او جوابی گفته نتوانست. با اطمينان و خودباوری در پيش روی جبار خان نشستم

نش عاجز مانده سؤال دوم را که رفيقم از جواب گفت. سؤالش را به من راجع ساخت و من آنرا بليل وار جواب گفتم
ماند و در گفتن جواب سؤال سوم نيز رفيقم در.  درست و مشرح جواب گفتمبود، به من راجع ساخت، که آنرا نيز

  : وقتی که معلم صاحب جواب آنرا به تفصيل از من شنيد، فرمود
  

  »!!!ايطو آدم ميگويه« 
  !!!)اينطور آدم ميگويد(

  
و آفرين نوشت، سرزنشی نثار رفيقم کرد و بعد هردو از صحنۀ " ١٠"م  در حالی که در شــُـقۀ امتحان پيش روی نام

  .امتحان دور شديم
در پيش چشمم حاضر " جبار خان"م، استاد عاليمقامم يادداشت ميکن) ١٠( سالِ  تخت ٥٥اينک که آن واقعه را بعد از 

  :ت حافظو ناظر است؛ گوئی همان صحنۀ امتحان است و ما همانيم که  بوديم  و بگفتۀ حضر
  

  !!!در همانيم که بوديم و همان خواهد بود
  
  

  خداوند بزرگ روان آن معلم زحمتکش، پاکنفس و وظيفه شناس را شاد بداراد
  

  !!!!!!و بهشت برين و جنات نعيم را مأوايش بگرداناد
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
به کسر سوم ــ "(تجربه"سم مفعول از مصدر ا) "موقت" و "منقش"و " موظف"و " موفق"بر وزن " (مجرب" ــ ١

  ". يا به تجربه ثابت شده باشداشدآنچه به تحربه بدست آمده ب"و " تجربه شده"، يعنی )"يلتفع"باب 
جمع " اساتذه"و " استاتيذ"را درست کرده و آنرا بشکل " استاذ"را معرب ساخته و " استاد" ــ اعراب کلمۀ دری ٢

برای ما دری اينکه عربها در قسمت زبان خود و با کلمات بيگانه چه ميکنند، مربوط به خود آنهاست، . می بندند
ازينرو استعمال .  بنديم بکار"یعرب" را به قاعدۀ" عربیغير"يا  "دری"که يک کلمۀ م نيست الززبانان مگر 

و بگوئيم " فيروزج"را " فيروزه"که به همان اندازه ناجائز است، ) به دال(" استاد"در عوض ) به ذال" (استاذ"
درويش و "کلماتی از قبيل  و يا .بگوئيم") گوهر"و در معنای (" جوهر"را " گوهر"بگوئيم و يا " طازج"را " تازه"
" نود و افاغنهدراويش و اکراد و اتراک و ُر"در هيئت را بشکل عربی جمع بسته و " رک و رند و افغانــُرد و تــُک

  .جمع بندی نمائيم
 بوده" ممتاز" تلفظی با )قافيه بندی"( تقفيۀ"بکار بسته ام، فقط بخاطر " استاد"بجای را " استاذ"اگر درين نوشته کلمۀ 

    !!!!است و ديگر هيچ
در . است" از سر گفتن"يا " دوباره گفتن"و در معنای " گفتن"و " باز"مصدر ترکيبی و مرکب از " باز گفتن" ــ ٣

و کمتر است ترسب کرده " بازگو کردن "ليد از ايرانيان در هيئت زشِتزبان ادبی و تحرير ما اين ترکيب به تق
در يکی از بخشهای ان شاء اهللا . عمال اين ترکيب ناگوار در امان مانده استاز استرا می يابيم، که نويسنده ای 

  .گرامری که در مورد مصادر بسيط و مرکب گپ زده خواهد شد، در زمينه روشنی بيشتر خواهم انداخت
د، اصطالح زيبا و قديم دريست و به کسی اطالق گرد") کم داننده"و مخفف " دان"و " کم"مرکب از (" کمدان" ــ ٤

 هر کس اصًال وجود ندارد، چه" نادان"، که من بدين عقيده ام. از ديگران کمتر بداندبداند ، ولی کم بداند، يعنی که که 
 يعنی هيچ فردی را در دنيا نمی يابيم، که هيچ نداند و . را ميداندخود چيزی را فراگرفته است و چيزیبه اندازۀ 

 ميگوئيم، مراد ما از کسيست که از ديگران کمتر "نادان" حقيقت وقتی در اصطالح متداول در. باشد" نادان مطلق"
  "!!!!!!!کمدان"ميداند، يعنی همانا 

استعمال " کامًال"و " از بيخ و ريشه"کلمۀ زيبای عاميانۀ کابليست و در مفهوم " بيخ"منسوب به " بيخی " ــ ٥
  ".حکامًال صحي"يعنی که " بيخی صحيح"ميگردد؛ چنانکه وقتی گوئيم 
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" سوزان"اصطالح دری عاميانۀ کابلی و در معنای " سبق و لقب و شقب و خپک"بر وزن ) به فتحتين"(ترق" ــ ٦
  ".زمستان سوزان و بسيار سرد"يعنی " زمستانِ  ترق"، " آفتاِب تابناک و سوزان"يعنی " آفتاب ترق. "است

  
گويا زنان . است" پانسی دادن"و " سخت جزا دادن"يا " جزا دادن"اصطالح زنان کابلی و در معنای " جزاندن" ــ ٧

  .ی عربی،  اين ترکيب مصدری را درست کرده بودند"جزا"کابلی از ريشۀ ثالثی 
عاميانۀ کابليست و به کسی اطالق گردد، که لباس بر بس زيبای اصطالح ) بدون کسرۀ اضافت" (جامه زيب" ــ ٨

  .تنش بزيبد و زيبا معلوم شود
ــ به " امير سيد عالم"ــ فکر کنم " پادشاه بخارا" شوروی سرزمين های ماوراء النهر را اشغال کرد،  ــ  وقتی اتحاد٩

 ما در مکتب حبيبيه بوديم، در جناح جنوبی آن در منزل دوم، مردی بلند قامت در هنگامی که. افغانستان پناهنده شد
تنها . ميپوشيدچاکدار باالپوش سياه دراز . وده استب" پادشاه بخارا"يا " امير بخارا"زندگانی ميکرد، که ميگفتند 

 ،"تغاره مانند" ِ ز کرده و آب سابون را از لگن مسيِنميزيست و لباسهايش را هم خود می شست و بعد کلکين را با
و از احتماًال اين کار را قصدًا . به پائين قالچ ميکرد و پروای آنرا نداشت که بچه ای در زير آسيب ميبيند" َجــَرم"

  .روی عمد ميکرده است، چون بچه های شوخ مکتب بيچاره را بسيار آزار ميدادند
ساعت و روز و "بکار رفته است، که "  زمانقيد" در متن باال به حيث اصطالح عاميانۀ کابليست و" تخت" ــ ١٠

 سال ٥٥"يعنی که " ال تخت س٥٥. "مقيد بسازد" تمام"و " تام "را در مفهوم" هفته و ماه و سال و دهه و قرن و غيره
  ".   سال آزگار٥٥"يا " تمام

  
  


