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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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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی 
   2010  اول اپريل برلين، 

  
  

    
  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  )م ازدهــسمت دوق( 
  

  اجه صفاءميلۀ خو
  

  شست سال پيش آن سوی ی ازتاخاطر
  

در . سخن گفتم" شهدای صالحين" آثارفيض  ِ تخصيص دادم و از ميله گاِه ديار" بهُج سيلِ "بخش يازدهم را به 
  :مؤخرۀ آن مقاله چنين آمده بود

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

  ».خواهد گفت
 صورت ميگرفت، حکايت "شيردروازه"و دلکشای  که در دامنۀ کوِه عزيز "ميلۀ خواجه صفاء" اينک قرار وعده  از

 ميباشم، از زادگاهم در "چاه رهداری"موسوم به  "عاشقان و عارفان"محلۀ های رگذمن که زادۀ يکی از . مميکن
و ِسماط   کنم، شمه ای از آن خواندر روز سياهخاطرات بی پايان دارم و اگر صدها ورق را " جه صفاءاخو"دامان 

  : دلم ميخواهد.بر زبان نخواهد آمدحافظه، ده در زوايای گستر رنگينِ 
 و چشمه سار خار خارو با سنگ سنگ و درخت درخت و ارغوان ارغوان  چقدر دلم ميخواهد، و اهدودلم ميخــ 
  . کنمبراز دل " خواجه صفاء"

ه هاشان گوش نشينم و به نغماين کوه بو شرشره های بهاری  های خودروی و گلهای وحشیخواهد با الله  دلم میــ 
  .دهمفرا 

  : را بخوانم که "ابراهيم صفا" گلهای سنگ و ساجق ُبته ها شعر استاد  کالهبـُـته ها ودلم ميشود که به گوشِ ــ 
   

  رويم و خود بويم          در دشت مکان دارم، هم فـطرت آهـويم  اللۀ آزادم، خودمن
  ارغ ز لب جويم          تنگ است محيط آنجا در باغ نمی رويمـآبم نم باران است ، ف

  
رخ پشتک و سيو سيوک و سی سی و کبک دره های شيردروازه تشکر کنم، و ُسدلم ميشود که از بلبل سنگ شکن ــ 

  .ه اندسم  آزاد زيستن را به همنوعان آموختکه ر
 اسباب تنعم را به اين رم، که  سرافراز،  سر فرود آاين کوِهچقدر ميخواهم در پيشگاِه خاک و گل و ريگ و سنگ ــ 

  .رخت و بنات نبات، مهيا گردانيده اندهمه مور و ملخ و مرغ و سبزه و گل و خار و د
اجازت دادند ، تا " ارخضر و"چرا از چشمه سار خواجه صفاء و خواجه روشنائی تشکر نکنم، که سی سال تخت ــ 

   و سد عطش کنم؟ها سر کشم جرعه گاه از آب زالل و طهور شان  و هر بيگاه و پساماح و صبهر 
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م را نوازش دادند و ام روحصفاء تشکر نکنم، که سی سال تمامان خواجه چرا از نسيم پگاهی و آفتاب صبحگاهی دــ 
  ؟؟دند؟يم در تنم دبلکه روح 
     :دلم ميخواهد
 آهسته بگويم، که هنوز "خواجه صفاء"مصفای   بيشۀر در مرتبۀ اول و دوم بارَو" شاهتوت" دو درخت ــ به گوش

کــَنم، شاخه به هن از تن بر باز پيرادلم ميخواهد: ن بگويم، که برايشا. مزۀ آن توتهای شاهوارتان از دهانم نرفته است
بگويم، که لکه های سرخ و شيرين بگوش تان  هددلم ميخوا.  ميوۀ آبدار بدهن کنمشاخه بگردم و دانه دانه از آن

شست؛ خواهم و گردن دست و پای و سر و شانه ، از  زرافشانتان را در زير شرشره و در زير شعاع آفتابشاهتوت 
 خان کاکا،ه  امدفه شاتوته ب!آغا جان« که ان هم ندا درداد،  باغو)1("ماد علی"و اگر خليفه . باشدخاطر تان جمع 

  .باکی نکنم ». واده داديم، علی خانانقرب
زده و توتی بمانند شير سفيد و  ــ به دو درخت خودروی شيرتوت که از سنگکاریِ  مرتبۀ اول خواجه صفاء سر 

  :شيرين می آوردند، بگويمبسان شکر 
   

  !!!وش کرده ايد، مقدم تان گرامی بادوه که چه خوش آمده و چه جا خ
  

، قد با قامت خميده و سينۀ دريده بر باالی چشمۀ خواجه صفاء  که يکی بروم،"شنگ" درختان کهنسال ــ به پای
 شاهمارانی را ماننده ند وکردمی باران ه سايرا " خواجه روشنائی"گنبذ که ُصـفه و  ديگریچند تای برافراشته بود و 

  که ازشان بپرسم، .بودند، که گنجها را پاسبانی ميکنند
  

  ؟؟نگهداشته ايد؟حافظه و در حلقه های سالنمای خود اوراق گبار کابل را چگونه در ليل و نهار و روزگار مر
  

روئيده بودند، بروم و از " واجه صفاءخ"تا نزديکی " خواجه روشنائی"قول  در باالی کهای  درختان پسته ــ نزد
يان  خرابات سردستۀ  آهسته همان بيت حزين اوستاد اوستادان ود؟بار نمی آورديد و  بپرسم که چرا گل نميکرديايشان
  : را در گوششان بخوانم که ، استاد قاسم افغان،لبکا

  
  ه بالم شکست،    کدام ظالم زده     ميزنه با برگ پسته  کشمال

  ... ....    . ...    مثال بال من          زده خيری نبينه مالــکدام ظ
  

، که هميشه دهان ما را شيرين ميکردندو حول و حوش کاريز باصفا، با درختان توت شستی دامنۀ خواجه صفاء ــ 
  .باز کرده و از احوالشان بپرسمسر صحبت 
و بار کهنسالی با آنکه و مأوا گزيده  )2("چانسنگ لخ"که در زير را بشنوم، " توت قندهاری" درخت ــ راز دل

  .تقديم ما ميکردو سرخ و سفيد، توت ميخوش دو دسته  ، پيری را ميکشيد
،  لميده بود)3("سنگ فلقمان رستم"باالتر از زيارت و بمانند " خواجه روشنائی"سنگ بزرگی که در قول  ــ نزد 
آن شب چارده را فراموش نکرده ام، که بر بااليش قالينچه  در گوشش بگويم، که هنوز نزدش بروم و آهسته. بروم

نگران بودم که  و .، به مزه هايش ميخورديمن و معززان، و در زير چراغ آسمانانداخته و نان شب را در حلقۀ دوستا
   :د کهنفهمان  و برايم می نگران منندانتاب فلک جهانچشم

  
  »!!!یقاپنگ را از پيش روی ديگران بـُُملای  و گوشتهیگيراگر لقمه هايت را کالن ب! زينهار« 

  
 و ياد آن روز  بنشينم" خواجه روشنائی"باالتر از زيارت  و در پناه دو سنگ کالنِ  "گوشه"آن  دلم ميخواهد در ــ

دلم . يش، ماهی و جلبی ميخورديم گواراپيتابسال، در  همدل و همسن ورا بکنم، که با دو دوست ی زمستان فرخندۀ
  : م، که شکايت ببرو سنگين  يشۀ خاموشب آن  پيشميخواهد

  
   آن دو يار همدم ،                  

  کردندقهر                           از من 
                                       بی وفائی کردند

   ياری کردند    ترک                                                 
  در عنفوان جوانی، و                                                           

  !!!ندتوشان ساخ خاماسير ديارخود را                                            
  

فراخته قد برا) پير اکرم خان"(قبر صوفی"که بسيار باالتر از ، آن صخرۀ عظيمی "کته سنگ"و " تخت شاه"قسم به 
شاخ "و " کوه شيوه کی"و از آن طرف " غمانکوههای پ"تا " تنگی غارو"نيمۀ کابل را از روشنِ    و منظربود

و به تنهائی تنها، قسم به لحظاتی که تنهای تنها ). 4(ميسر ميساخت" کوه صافی"و " ی منارپا" و "ده سبز"تا " برنتی
و شايد هم هزاران ردم و اين کار را صدها بار ک  مینظارهم را  و بجان برابرزيبا کابل گاه، دورنمایازدو فراز هر

" قبر صوفی"از ، )5(و در آفتاب متراقاما گوارا  ترق  یِ  که در گرممّر و نهماریيقسم به ساعات ب. کرده امميبار 
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 وزه و تربوز گشته بود،بکه مندوی خر" باغ قاضی" از دم؛ می گردي"کته سنگ"  رهسپارگذشته" تخت شاه"و 
جدا جدا و ر قاش را ه. خريده و در همانجا تناول ميکردم خود" ناسازگار"خور توشۀ کوچِک جيِب فراخربوزه ای 

 زمين و زمان آفتاب زرين و بدهان ميبردم و از هوا و فضاء و ه ، سرد ساخت" مسيحا دم" در معرض شمالکِِجداگانه 
  . کابل جان لذت ميبردمدلکشای منظر و 

  

  !!!!!!!!ياد همه بخيرقسم به همه و 
  

  . را شرح خواهم داد"ميلۀ ارغوان"در مقالۀ بعدی جريان 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
، سخت مهربان و خوش خلق به نام  با سپاسشخصی بود" خواجه صفاء"ای سال باغبان بقعۀ پرصفای  ــ ساله1
پی پايان آن مرد خدا هرگز فراموشم کريم و لطفهای . خطابش ميکرديم" ماد علیکاکا "که معموًال " محمد علی"

اشت، الزم ميبينم که از وی ضمن دو خانوادۀ ما   آن مرد بزرگوار بر من و دوستانبخاطر حق مسلمی که . نميگردد
  .مقاله ای مستقل مفصًال يادآوری کنم

خواجه " بی بود، که در باالی سرکنشيپر سنگی بزرِگ يک لخت، لشم و )  لغزانسنِگ"(سنِگ لخچان" ــ 2
 گروی سن. قرار داشت و تفريحگاه کودکان بود" پير اکرم خان"يا " یقبر صوف"و پائين تر از زيارت " روشنائی

بيباک  يک وقتی که کدام طفل. رجه ميخوردندند، تا لشم شود و بعد رويش نشسته ُسدميزو يا قیِ  شمع لخچان را شمع 
سنگ " و هالک گرديده بود، از طرف بلديه آمدند و  به پائين پرتاب از باال هرچه تمامتر سرجه خورده وببا شتا
چند  در ولی را داشت و نه يک لخت بود وگر نه آن بزرگی ا بعدی ديِ "سنگ لخچان". نگ پراندندُره ُسب را "لخچان
در . ساختند ف میوو ساعتها خود را با آن مصر با آن هم اطفال از آن استفاده ميکردند.  از کمر شق داشت،جای

کشوری که زمينۀ هيچ بازی و تفريح از طرف دولتها ميسر نگرديده بود، خلق خدا از وسائل خداداد و طبيعی موجود 
  .ستفاده ميکردندا
 و ساختۀ زبان گويای )از مصادر لخچيدن و لغزيدن( و خوش ترکيب اند"صفت فاعلی"هردو " لغزان"يا " لخچان"

خيره ميشوم، بيشتر از پيش اطمينان پيدا ميکنم، که زبان " سنگ لخچان"رسای بيحد  موزون و بوقتی به ترکي. عوام
  "!!!!زايا"و " زاينده"يعنی بسيار " ُپر زا" و سخن ساز و درياست و دريائست سخت گوياو عاميانه عوام 

و " تنگی سيدان"و " شاهتوت"تر از  و پايان" گلباغ"، باال تر از )اسیآق شاِبگردا"(شاغاسیوِ  گرَد" ــ در محلۀ 3
. گرديدياد مي" سنگ فلقمان رستم"، صخره ای بسيار بزرگ و يک لخت در دريای کابل افتاده بود، که بنام "للندر"

، که دقيقًا در خن گذاشته و بسوی کابل پرتاب کرده بودمردم معتقد بودند، که رستم دستان از سيستان سنگی را در فال
هر وقتی مزۀ توتهای . اخته و گردآبی را فراهم آوردهمين ناحيه در دريای کابل افتاده و مسير آب دريا را سد س

  .دسر ميکندهنم از ا بخاطر می آرم، آب ر" شاغاسی گردوِ  " و شست ماننِدشستی پرآب
بود، که تماشای " تخت شاه"پوزۀ سنگی و پيش برامدۀ کوِه شيردروازه و بالفاصله ُمشرف بر " کته سنگ" ــ 4

واقع " خواجه صفاء"در عين ارتفاع " تخت شاه ".را ميسر ميساخت ،حضرت کابلمحبوب دلم، عزيز و بيدريغ شهر 
  .قد بر می افراخت" کته سنگ"االتر از آن و در عين امتداد، بود و حدودًا يکصد متر ب

کلمۀ . است" بسيار سرد"و يا " بسيار گرم  و پر تابش"اصطالح عوام کابلی و در معنای ) به فتحتين"(ترق" ــ 5
 "متراکم" و در معنای "سردی"و يا " گرمی"و " آفتاب"با نيز اصطالح عاميانۀ کابليست که در ارتباط " متراق"

  :حدس ذيل پناه ميبرم کشف کرده نتوانستم و تنها به دو سه ريشۀ اين لغت را. استعمال ميگردد
عربی ميباشد، که هردو در عين مفهوم  و در معنای " متراکب"و يا " متراکم"تحريف شدۀ حالت " متراق"ــ يا 

  .ميباشد" روی هم انباشته"
و " ملبس"است که در معنای ") مشرح"و " منظم"و " موفق"ن وزب" (مطرق"هيئت تحريف شدۀ " متراق"ــ يا اينکه 

  .ميباشد" پوشيده"
  .ميباشد" مزدحم"است که نيز لغت عربی بوده و در معنای " مطروق"حالت محرِف " متراق"ــ و يا که 

فاصله در البته وقتی در زمينه معلومات ثقه حاصل کردم، بال.  احتمال، تراکم تابش نور آفتاب را تضمين ميکندر سهه
  .اختيارش  خواهم گذاشت

  
  :و به خواهندگان شعـر و ساز و آواز

 و با آوایساز و آواز، "در قالب را " استاد ابراهيم صفا"مرحوم ، ترانۀ روانبخش برای والـِـهان و شيفتگان موسيقی
  . جوان و پر استعداد افغان ــ ميشنوانمــ خوانندۀ " َسَحر آفرين"خانم ِسحر آفرينِ  

  :طفًا بر لنک ذيل کليک کنيدل
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fro_playnext&38EEE90D2D234EFE=p&PlayList=feature&s9jwhRazjp5=v?watch/com.youtube.www://http
47=index&1=playnext&PL=m  

  
   داريد،تشريف" يوتوب"وقتی در 

  !!!!!!!! لذتها ببريدنيز" ر آفرينـَحَس"خانم ترانه های جانبخش ديگر از لطف کرده و 


