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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی 
   ٢٠١٠ مارچ ٢٢برلين،  

  
  
  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  )م ازدهــسمت يق( 
  

  هجـَُب يلِ َس
   پيش و بيشتر از آنشست سال آن سوی خاطره ای از

  
  :توجهم را جلب کرد و آن چنين است ، الماناز تلويزيون جمله ایپگاهی  صبح

  
Nichts ist romantischer als eine Reise in die Vergangenheit!!! 

  

  »!!! نيست،گذشتهروزگاران هيچ چيز شيرين تر از سفر در « 
  

اين ، وقتی مد نظرم بوده است هم و همين نکته،  حس ميکنمو تمام وجودم با گوشت و پوست  گويا رااين وجيزۀمن 
ی ، و خصوصًا برايقين کامل دارم که زنده ساختن خاطرات شيرين گذشته برای هر کسی. سر دست گرفتمرا سلسله 

 و و کوکاز کش ريدن و ُبتن گسس در واقع شوقِ  . استشيرينند، ی به آينده  نميدوز دور و درازاميدسالمندان که 
و خاطراِت پرحالوِت چون قند " گذشته"، انسان را بدامنِ "آينده"  و رهائی از اضطرابات"زمان حال"ِ جار و جنجال

  .د می انداز،ششيرين
 م، به ياد روزگارانی می افتم، که مردم کابل در آستانۀ حلول بهار، آمادگيها همی گرفتند؛وقتی اين سطور را می نگار

) ٣( ميروفتند و جل و جپندر و ديوار گرد و خاک زمستان را از  ها را هوا ميدادند، اتاقهاميکردند، ) ٢(خانه تکانی
  .... و ند هفت ميوه  می هشتخوان  تر ميکردند، ، ميوهه های مخصوص ميپختندهوسان .اضافی را دور می انداختند

 ،"نوروز" ،ه پيروزش پيوستو پيِک "انبهار"به استقبال  تازه و حال و هوا و نفسگويا با رونق تازه  ما وطنداران
  : بودند بفحوای اين بيت پی برده خوش طبع و طبيعت پسند ما، به يقين که مردم .ميرفتند

  

  کب نــوروز و چشم فتنه غنودورسيد َم
  !!! خجسته، درودِبوِکدرود باد بدين َم

  
يسم، خود را در همان هوا و مينوبيرون کشيده  ،"حافظهتحويلخانۀ " و" آرشيف قفس سينه" اين خاطره را از حاال که
 در آوانی که کودک پنج شش ساله ای بيش نبودم احساس ميکنم؛) ٤("ترکی خرد"خردی و بگفتۀ شيرين کابلی  فضای

لين  اورپاست وب اول و آخر )٥( جمجمات ميديدم کهپا ميگذاشتم؛" شهدای صالحين"، به گردنۀ ست بزرگانو دست بد
 کنم، که به پوستکارتی م، فکر میگردان ن صحنه را در ذهنم مجسم می وقتی آ.ده اندانجا جمع گرديدرهمآخرين و 
  :نگاه دوخته ام" مانی مانا"منقش و  و تابلوئی زيبا
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  ش، آسمانسايبرج و بارۀ  با  ی عظيمطرف باالحصار اين

 مدخل  و اژدهاری دوسرهمارا شگوئی  سرازير گشته؛" کاسه ُبرج"از يوار بزرگ کوه شيردروازه که د آن طرف 
  را پاسبانی ميکند،شاهگان گنجی 
   نيلگون، فلک

  شان،افين و پرتو آفتاب زر
   صر در گريزلکه های ابر چون باد صر

  ،  مرده ميدمددم در رقم  مسيحائی،س انفا با نسيم ماليم
  زاغ و زغن و غال و کرگس و کلمرغ آسمان انباشته از 

  ، )٦( کنانبازی و حلقه زنان                                                     همه       
   برپا کرده است،حشر کبرا  م،خاليق با شمايل و لباسهای رنگ رنگ بالوقفۀعبور و مرور 

  ها همه آشنا،سيما
  همه چادری پوش و کاله و دستار بسر            

  وطنیو قميص و ايزار  ته با پيراهن و تنبانو آراس                        
  ،ددر آن سراغ نميگردو اجنبی شؤون بيگانه  و از عـِرق )٧(که شموری                                    

   .…و خودیِ  خودی خودی، همه بومی و وطنگون و                                     
   

   ، و سخت گواراهگشتری  هوا بها،استه بستان رخت برفصل زمست
  ،ؤدر تألل  آسمان بی پهنا و خورشيد

  دماه حوت آخرين رمق خود را ميکش
   زده است،سماواتِ   بام ، علم خود را بر"پيک نوروزی"و طاليه دار بهار با 

  .نيستاثری گر سرمايش،  د  و جانفرسای سرد کابل و روزهای يخگيراز خنِک 
  

کشيده ميشد و هوا خيلی ، "نيسان" ، شيرين ُسريانیثور و بلفظ ای که از ماه حمل تا در اوائل بهار و در چندين هفته
ی کابل عزيز و به  و ميله گاههاهايسيل جارهسپار ه جوقه  جوق و به طبيعت روی آوردهمردم بود، گوارا و نوازشگر

  . ندميگشت، "حضرت کابل"قول ابوالفضل بيهقی، 
  ، "جه صفاخوا"باصفای کوِه تعدادی در دامنۀ 

  لذت می بردند، دامان شيردروازهزار  ميلۀ کاريز و ارغواناز                                   
  "شهدای صالحين"تعدادی در 

    "زيارت سخی" و                        
  " قول آبچکان"و                                   

  " شاه شهيد"ارت زيو                                           
  ياد ميگرديد" باغ نوروزی"که زمانی بنام " باغ بابرشاه"و                                                 

   ، شهر مشهورنزهتکده هایفرجگاهها و و ديگر ت
  " داراالمان "مثل                                                         

    "چهلستون"و                                                                 
  " گلباغ" و                                                                        

  . )٨("ريشخور" در" باغ صدر اعظم"و                                                                               
  

 بود با هوای روزی سخت نيکو. گرفته شده بود" هبـُـسيل ج ")٩(صبح يک روز جمعه بود، و روز قبل بند و بسِت
 در يدم؛ــ از همان آسمان های نيلگون کابل جان که ديگر هرگز نظيرش را ندآبی و واقعًا آسمانی صاف و آسمان 
  : شديمکرده رهسپار آن ميله گاه) ١٠(نگلباهم يکجا گشته و خر و خهمدل چند فاميل . هيچ جای عالم

  
   قرار داشت گذشته،"باغ قاضی"ی "چارسو" که در دم )١١("کله گاو"از دم دکان 

  ، "قبر مادر و دختر"از کنار 
  ، )١٢" (کــَـوکــُـو"و کنار باغچۀ " رئيس عبدالعزيز خان"از جوار خانۀ 
   ورده،ال دور خبطرف با" عاشقان و عارفان" مدخل زيارت از جناح غربی

  ، "غالم محمد خان ميمنگی"کنار مقبرۀ پروفيسر از 
  .رسيديم) تلفظ ميکردند" باله جوی " کابلرا عوام" باالجوی (""جویباله " به )١٣("کاريز"پهلوی و از 

ته  از دريای کابل جدا ساخ)لعل اندر؟؟؟("تنگی للندر"جوئی بود که از  کرد،  که آبش هميشه مستی می" جویباله "
 در"  ملنگعلی"و از پائين زيارت " ه زنبورکشا"کوِه  دامنۀ و" چهل ستون"از طريق کوه کمر  در کمرشده و 

از   ،"کوره گاه"و فراز  "گذرگاه "از طريقو " مراد حاصل"زيارت و " باغ بابر"، از باالی گذشته " واصل آباد"
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قلعۀ هزاره " و ")شفاخانۀ ابن سينا"پسانها (" گندنانۀشفاخا"از فراز ، "پل هارتن"باالی و " توپ چاشت"زير پوزۀ 
تپۀ گلِ  "، از زير  "باغ قاضی"غربی  ۀدر گوش" سيد مرد"از باالی زيارت ، " های چنداولخوافي" کنارو " ها

" ۀباالقلع"از فراز و ) پير اکرم خان" (قبر صوفی"از پايان پای ،  پر و پيمانخدان برفدان و يينباالی چنداز و " زرد
  . ميرسيد"کاريز" عارفان، بر باالی عاشقان و

  
" کول حشمت خان"ع آنجا به  را ميگرفت و بعد از سيراب ساختن بقا"باالحصار"اين جوی پر برکت بعد ازين مسير 

آبی را تغذيه ميکرد و گويا ناب و کمياب هزاران پرندۀ آشيان  سرسبز و پر از نيزار و "آب ايستادۀ" آن ميريخت و
ر ميگرفت، که از بساحۀ وسيعی را در " حشمت خان"کول . يجاد آن کول بزرگ هم همين باالجوی بوده استباعث ا

" بينی حصار "تا پوزۀ کوِه شروع گرديده و )١٤("برج بجن جو"زير برج و باروی باالحصار و دقيقًا از زير 
بود و گويا " بچه"در وقتی که هنوز خود ــ " بابای ملت "شاِهار صيدگاه خوب مرغابی بود و ظاهراين چمنز. ميرسيد

شکار "و " صيد افگن "قايقهای. مرغابی بدانجا قدم رنجه ميفرمودو شکار جهت صيد  منحصرًا نشده بود ــ" بابا"
  .ر آن کول، از دور ديده ميشدند در کناِ  فراوان اعليحضرت"گير

  
 آب .رود  از خاطرم نمی، هرگز)١٥(ی آنگانۀ سنگی شش"سقاوه ها" غلتان و و آب فراوان و مست و" کاريز"
باغ "ز ساختن آن، به ب از آبياری و سرسدشده و بع" کــَوکــُو" بعد از گذر از سقاوه ها، رهسپار باغچۀ "کاريز"
و " باغ نواب"و "  ميرزانعيمباغ"،  بعدسيراب ساخته ورا  آن باغ پرفيض و به جوئی ميپيوست که) ١٦(" ضیاق
هر سه باغ مجاور، درخت توت  .دياری ميکر را آب)شهرت يافت" باغ بروت"غی که پسانها به توت با( "باغ بدگر"

با  ميشد، و از دريای کابل تغذيه" شير جویِ  " ازانممگه اين جوی که ب. بودند" توت باغ"فراوان داشتند و در واقع 
را " خندق دولت خانه"و " ا نعيمباغ ميرز"و " باغ قاضی"سرحد بين سرک کم عرضی که در امتدادش قرار داشت، 

بود و آب فضلۀ آن محلۀ بزرگ همه در آن " چنداول"گذر  زرگ بود که آبَروِ بخندقی " خندق دولتخانه. "ميساخت
قرار داشت، هميشه " سرک چنداول"و " باغ بدگر"و " و باغ ميزا نعيم" باغ قاضی"اين خندق که بين . جمع ميگرديد

 "فرهاد"انجنير غالم محمد دپلوم بعدها که . ت و محل پرورش پشه و حشرات مضره بودسبز ميزد و آب گنديده داش
ر کرد و از آن سه سرای بزرگ ساخت؛ که ديۀ کابل شد، اين خندق کثيف را ُپــ رئيس بل" پاپا غالم"ــ مشهور به 

  ". لباسهای ليالمی وسرای کهنه فروشی"و " ی موترسرای ويرانکار"،  " ی زغال فروشیسرا"عبارت بودند از 
  

ديدن کرده و  بجان برابر سالِ  تخت از کابل عزيز و ) سی( ٣٠ که بعد از گذشت ٢٠٠٢ در اکتوبر
کاريز را . يدمدبافيض ن" کاريز"آن ، اثری از  شدم"کوه شيردوزاه" و "عاشقان و عرفان"رهسپار 

  .خبری نبودصًال ا و نواحش هم ردوشستی و پر ثمرِ  کور کرده بودند و از درختان توت 
  

 از باالی کاريز و از کنار مسجد سفيد، بطرف چپ دور زده و هی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن گفته، رهسپار
راه بداشت، ) پل صراط" (پل سالت"که مسيری بسيار باريک در حد  "جویباله " از لب لب. شهدای صالحين شديم

و از زير  ) گذر قاضی فيض اهللا("کوچۀ قاضی"وسيع باالی انی از بغل ميد" کوچۀ چقورک"افتيديم و از باالی 
 "چشمۀ چکان"رسيده و از آنجا از زير " ها سنگ کش"گذشته به گذر  )ميا شيخ احمد( "ميان شيخ احمد "زيارت

چارده ( "چارده ماسوم "گاههایزيارتو " مسجد حضرتها"و باالی ) باال برج(" کاسه برج" که در زير )١٧(
  . رسانيديم"باالحصار"خود را به پوزۀ واقع بود، ، "خرابات "و گذر" شاه طاووس"و ) معصوم

و دمبدم   دسته دسته ی بود که از هر سمتانتالقی مردمبود، محل نيز " بهگردنۀ ُج"که در واقع " پوزۀ باالحصار"
و " تخته پل"و " اباتخر" و تعدادی از طريق محلۀ "عاشقان و عارفان"دند؛ تعدادی بمانند ما از مسير می رسي

بود، و از آنجا " سّراجی"و  "آهنگری" و "هندوگذر" و "ازار بشور"که انتهای ) دروازۀ الهوری" (دروازۀ لوری"
طرف پائين نگاه ه ب" لتخته پ" وقتی از  .کشيد می" مؤسسۀ مجادلۀ توبرکلوز"و " چمن حضوری"راهی به سمت 

 پر آب گنديده و سبز رنِگ را می يافتی، با زرگ و طوالنیب يان گذر خرابات و باالحصار، خندقیدر ممی افگندی، 
  .اش )١٨" (جامنک بقه"از 

يکی محوطه ای که در آن . تلفظ ميگرديد، متشکل از دو قسمت بود" بالی سار " کابلیکه در زبان عوام" باالحصار"
در زمان نادرشاه اعمار گشته فته و يک قشلۀ بزرگ عسکری بود و قرار گر" بيه حردارالفنون"يا  "حربی پوهنتون"

، ی عظيم و باروئاء گرديده و استحکامبنــ " االحصاربتپۀ "ــ موسوم به که بر تپه ای " باالحصار"ديگر خود . بود
 "کابل"مانی که يعنی در زاين استحکامات در زمان جهانگير ــ امپراتور مغولی هند برپا گشته بود، .  و بلند بودمهيب

  )١٩(. بحساب می آمد"هند بابری"يکی از صوبه های 
از  از گذر دبعرفت و  طرف پائين میه يکی راه عمومی که ب.  می کشيد"بر انصارجا"از گردنۀ شهداء دو راه تا 

 از باالی ی که"وَر زــُـب"و ديگر راه باريک و . می انجاميد" جابر انصار" و مزارات مختلف با ) مرقد ها (مراقد
" جابر انصار" ره بسوی" مير صاحب قصاب کوچه "و" رـُغسه ُا"های  گذشته و از کنار زيارت"بابه چل گزی"قبر 
 و آن طرف  شي زيبا و درختانار و باغچۀ بيشه مانندبود با چشمه س" خضر" زيارت ،و آن طرف باالتر .دبر می

  ."انجانباز بالگرد"زيارت " صارجابر ان"سوی  ترک و در آن
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 جزء سپاهيانی و ايشان، اند" تميم انصار"و " جابر انصار " زيارت های،"شهدای صالحين "مشهور ترين زيارتگاِه
هم احتماًال مترتب " شهدای صالحين" نامگذاری .نداز دست دادخود  کابل سر بر سر فتحدر صدر اسالم که اند بوده 
   .ست بوده اشهادت همين صحابه بر

مجذوب و به ،  برهنه موین پيچه سفيد، نورانی،، ز)٢٠(ی ميگذشتی، در نزديکی باغچۀ سيدوقتی از سرک عموم
 نشسته، خاموش خاموش را ميديدی که در دم راه بر صفۀ حظيره ای در طرف راست  )٢١(" رَپمشِت "يک مانند 
 و یجوخدای بس ممرحومم که آدپدر . ؛ گوئی اصًال در اين جهان نيست و نگاهش بطرف ملکوت اعال دوختهاست

  :  بود، هميشه در مورد اين زن ميگفترستگار
  

  »!!!نيس" ربی ِس"همی زن « 
  

  )ر نيستهمين زن بی ِس(
 

و عالم " عالم  باال"َرسته و با " دنيای ناسوت" است؛ از" بجای رسيده"راد ازين جمله اين بود، که گويا آن زن و م
  .استپيوسته " ملکوت"
  

َسيلِ  "يا " ميلۀ کاريز"يا " ميلۀ ارغوان"معادل چيزی بود که در گذشت،   می"ميلۀ جبه"يا " سيل جبه"آنچه در 
ۀ ديگری که ازين ميله سخن ذارم به مقالگ ازينرو شرحش را می. قابل لمس بود" ميلۀ خواجه صفا"و يا " کاريز

  .گفتخواهد 
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  :توضيحات
حرکت "است که کلمۀ عربی و در معنای ) بفتح سين"(سير"تلفظ عاميانه از ) بفتح اول و سکون دوم"(سيل" ــ ١

بصورت ضمنی " ديدن و نظاره کردن و تماشا "،"کت کردن و گردشحر"چون در هنگام . است" کردن و گردش
ست، جای معنای اصلی آن را گرفته "ديدن و تماشا"اين کلمه، که " تضمنی"متصور است، در دری افغانستان معنای 

  .آنقدر در زبان گفتار ما رسوخ کرده است، که ديگر هرگز از آن جدا ساخته نميشود" سيل"کلمۀ . است
تمام فرش و ظرف خانه را ضمن آن اصطالح زيبای کابليست و به عمليه ای اطالق گردد، که " ه تکانیخان" ــ ٢

کنند، فرشها را ) سترده(جمع کرده، به جاروب کردن و روفتن خانه بپردازند، ظروف را بشويند و پاک و ستره 
  .بتکانند و با چوب زدن، گرد و خاک را از آنها بزدايند

در فرهنگ معروفش " افغانی نويس" گرچه استاد . است"اثاثيۀ خانه" از افادۀ تحقيرآميز کابليان" ـنَپـل و َجـُـج" ــ ٣
کلی در بين اين دو فرق . بين اين دو اصطالح فرقی ميبينمآورده است، اما من " جل و پوستک"اين ترکيب را معادل 

" اثاثيۀ خودی "را برای" جل و جپن"و " انبيگانگاثاثيۀ " برای را" جل و پوستک" کابليان عزيز،، که درينست
 .استعمال مينمايند

است، بدست آورده " خردترک"، مفضل ساخته و بعد مصغرش را، که لغت " تر"را با عالمت تفضيل " خرد" ــ ٤
گويند، يعنی دوره ای که آدم " خرد ترکی"بودن را در اصطالح عوام " کخرد تر"دوران منسوب به سن و سال . اند

  .باشد" خرد ترک" و کودک
  ".بيرو بار بسيار"و " ازدحام عظيم" و در معنای ستاصطالح عاميانۀ کابلي) بهر دو جيم مضموم"(جمجمات" ــ ٥
در کالم قدمای ". رقص کنان"يعنی " بازی کنان"است و " رقص"در اصطالح عاميانۀ کابلی در معنای " بازی" ــ ٦

 . بيهقی هم اين ترکيب زيبا را می يابيمده قرن پيش ما، مثًال در کالم ابوالفضل
   ."کوچکترين اثر"و بلکه " اثر اندک"اصطالح کابلی و در معنای ") سمور"بر وزن " ( شمور" ــ ٧
، باغی بود مصفا و آراسته با صدها و بلکه هزاران درخت مثمر و زينتی و "گلباغ" ــ در ريشخور ، آنطرف تر ٨

همانا سردار شاه محمود خان، " صدر اعظم"ميناميدند و مراد از " صدر اعظمباغ "گل و بتۀ کمياب، که آن را 
، امور صدارت عظمای افغانستان را بمدت "صدر اعظم کهنه"از هاشم خان، موسوم به  کاکای ظاهر شاه بود که بعد

  .ده سال به عهده داشت
  ".برنامه" باصطالح فارسی ايران و" پروگرام"و " پالن"اصطالح زيبای کابلی و در معنای " بند و بست" ــ ٩
تمام و  )بار و ُبنه("بار و بونه"اصطالح عاميانۀ کابلی و در معنای ) اول و سوم خنگل با کسر"(خر و خنگل" ــ ١٠

  ". و مورد ضرورتوسائل الزمی"
گير شدن  حين دریوکه گويند . معروف بود" کله گاو"ی باغ قاضی دکانی بود، که مالکش به "چارسو" ــ در سر ١١

کله "پسر  .از همينرو اهل گذر اين اسم با مسمی را برايش داده بودند.  با کسی، حريف را با کله زدن چپه ميکرد
دو دختر . مردی گرانفروش و بيرحم بود" گله گاو. "ياد ميکردند" حسن بچۀ کله گاو"نام داشت، " حسن"را  که " گاو

ش نخود ميخريديم، را ازش کشم" شانزده پولی"د دارم، که وقتی يک خوب بيا". مهتاب"و " آفتاب"داشت به نامهای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

دوباره از الی انگشتانش ش و نخود ، مگر آنرا سست نگهميداشت، تا کشماول مشت خود را کالن ميگرفت" گله گاو"
  .کان بريزد و در آخر نصف مشت هم نصيب ما نشودبه شگور د

، در آن طرف "سر کاريز"در . ياد ميکردند" کاريز سرِ "را " کاريز" ــ در اصطالح اهل گذر ، قرب و جوار ١٢
 .بود" باغچۀ کــَوکــُو" وجود داشت، که مشهور به یباغچه ای با دروازۀ چوبی بزرگ" عاشقان و عارفان"محوطۀ 
قسمی که مادر مرحومم قصه ميکرد، تا .  بوده است"حظيرۀ سرداران بارکزائی " که ميگفتند، اين باغچه،قراری

از قرار معلوم نام اين زن . ه استالهای سال زن پيچه سفيد و با تمکينی از سردارخيلها در آن باغچه زندگی ميکردس
با کاف اول مفتوح ، کاف "(کــَو کــُو"بوده است، که بحساب تصغير و تحبيب زبان عوام  از آن " کوکبه"يا " کوکب"

  . درست کرده بودند)دوم مضموم و واو مجهول
، کاريزی وجود داشت که آب فراوانش " باله جوی"و نارسيده به " عاشقان و عارفان"آن طرف ترک زيارت   ــ ١٣

" کاه"مسيری که ار ريختن « بوده يعنی " کاهريز"در اصل " کاريز"کلمۀ . مورد استفادۀ اهل گذر قرار ميگرفت
در ايران اين کلمۀ زيبای . رامده استد" کاريز"آن ساقط گرديده و بشکل " های مفلوظ"، که بعد » تشکيل گردد 

  .را بکار می بندند" قنات"را نمی شناسند و در عوض لغت عربی معادلش يعنی " دری"
 اين قلم، که درج صفحۀ »"آثار هرات"سيری گذرا بر جلد اول « به مقالۀ معنون به " برج بجن جو" ــ  در مورد ١٤

ــ ميباشد، " ــ و نيز آرشيف بنده در آن پورتال" ـ آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ" پورتال ٢٠٠٨ نومبر ١٧مؤرخ 
  .رجوع گردد

پشت سر هم قرار " کاريز"مراد از حجره هائی بود که متصل ) و به تلفظ عاميانه" سقاء آبه"مخفف "(سقاوه" ــ ١٥
 کدام پرده ای از تات هر. داشتند، متشکل از جدارۀ سنگ کاری شده  و از طريق جوی آب روان کاريز، بهم پيوسته

  .يا غسل از آنها استفاده ميکردنداستنجاء و داشت و خلق خدا جهت گرفتن وضو و 
و " باغ قاضی"،  که  بود، قاضی القضاة و وزير مشهور اعليحضرت تيمور شاه درانی" فيض اهللا" ــ قاضی ١٦

. دهی کابل، همه منسوب به او بوده اندچهار" کوه قروغ"در دامنۀ " قلعۀ قاضی"در شهر کهنۀ کابل و " گذر قاضی"
، کتاب مستطاب استاد محمد ابراهيم خليل، در الحاقيۀ متصل به زيارت "مزارات شهر کابل"آرامگاهش بقرار 

  . قرار دارد" عاشقان و عارفان"
 آب. ، از صخره ای بزرگ بزير ترواش ميکرد"سنگ کشها"چشم ساری بود که در کنار گذر " چشمۀ چکان" ــ ١٧

، که ساختۀ زبان عوام کابليست، سخت رسا و دلکش " شمۀ چکانچ"ترکيب . زياد نداشت، ولی ديدنش جالب بود
هيچ ترکيب ديگر .  را ميدهد"در حال چکيدن "بوده و معنای" صفت فاعلی"ر زبان از نگاه دستو" چکان. "است

  . سزاوار تر باشد،نميتوانست وصف حال آن چشمه را
 اصطالح کابليست و به مفروش سبزی اطالق ميگردد، که بر باالی آبهای ايستاده، ميرويد و "جامنِک بقه" ــ ١٨

و شايد بخاطر رنگ سبز بقه مانندش همينطور نامگذاری گرديده . ميباشد" بلبل آبی"و " بقه"پرورشگاه خوبی برای 
. ند که مخصوص رقاص هاستگوي" زنگ و جامن"تلفظ کنند، چنانکه " جامن"را " جامه"در اصطالح عوام . باشد

  .اسميست ناگوار و منفور" جامن"البته کلمۀ 
افغانستان "پورتال ... در صفحۀ مؤرخ " کابل در اشعار سه شاعر فارسی" ــ در زمينه به مقالۀ بنده زير عنوان ١٩

  .مراجعه گردد" آزاد ــ آزاد افغانستان
کول "ميرفت، در لب " جابر انصار"بطرف " صارباال ح" شهدای صالحين در سمت چپ سرکی که از  ــ  در٢٠

" دوالب"ظ ميگردد، و مراد از آن فلت" ارت"در زبان گفتار " ارهت("باغچه ای مصفا با ارهت ، " حشمت خان
از همين . بود" سيد قاسم"و درختان ميوه و گل و نبات فراوان وجود داشت، که متعلق به مرد معززی بنام  ) است

چون آن مرحوم با پدرکالنم دوستی صميمانه و برادرانه داشت، پای ما مردم هم . می ناميدند" يدباغچۀ س"سبب آن را 
  .هنوز از دهنم نرفته استباغچه آن ) ابراهيم خانی" (برام خانی"مزۀ توت اعالی . در آن باغچه هميشه باز بود

 که از کثرت  است،بسيار معمراز شخصی اصطالح زيبای عاميانۀ کابلی و کنايه ) با کسرۀ اضافه(" رمشِت َپ" ــ ٢١
گويا د، که وزنش را ش مي"رد جسدـُخ"ک و ُبـچنين شخصی  آنقدر ُس. سالمندی، ضعيف و نحيف و کم وزن شده باشد

  .ميدانستند" رَپ "معادل چند دانه
       


