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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠  آگست٢١  برلين ــ
  
 
 
  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  )دهـم ـسمت چارق( 
  

   ناخـَـدا؟؟؟ اناخــُدا  ي
  

  خاطراتی از چيزی کم شست سال پيش
  

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

 را در حالی پيش "چاردهم"خواهند کرد، که قسمت  که اين سلسله را تعقيب ميفرمايند، تعجب یخوانندگان ارجمند
معهود، باز به موعود و ين بود که درين بخش طبق قرار بربلی؛ !!!! کی نيست َدَر"سيزدهم"ميکشم، که از بخش 

را طوری که خود ديده و به " ميلۀ ارغوان"يا " خواجه صفاء" پرداخته و جريان ميلۀ مبارک خواجه صفاءکوه 
 . را وقف نکاتی ديگر نمايم اين قسمت و وعده را بايد به آينده موکول کردهمگر مثلی که اين. حافظه سپرده ام، بنگارم

 خواهد بود، در "خواجه صفاء"ميلۀ  را که دنبالۀ "سيزدهم" مينامم و بخش "چاردهم"تثناًء اين بخش را بخش من اس
  .فرصت بعدی وعده ميدهم

اصطالح ه  ميکشم و ب"کمپيوتر"يعنی بازهم  "کاغذ الکترونيک" را بر "کمپيوتر" يعنی "ونيکتر الکخامۀ"وقتی 
يزند؛ در صنوف چکر م" حبيبه "صنوف ابتدائی تا متوسطۀ ليسۀ نامدار حافظه ام در ،"کش ميکنم" معمول کابلی،

در آن زمان زبان در ملک ما .  دارمرا زير نظر" دری" مضمون  تا يازدهم و معلمان عاليشأنششم و هفتم و هشتم
 که چه کنيم"!!!! قرائت فارسی"را " قرائت دری"يا " کتب درسی دری"ميناميدند و " فارسی"غلط ه را ب" دری"

شتيم، از دا" خود"بی خود قرار گرفته بوديم و آنچه  کشور همسايۀ غر مطبوعاتآثار مطبوع وزير تأثير تبليغات 
  !!!)١( تمنا ميکرديم"بيگانه"
  

نيست، خصوصًا آنچه اين سلسله  تذکر ور آموختيم، بگذشت و خاطراتش هم درخب، هرچه بود وتا صنف ششم مکت
سخن ميگويم، مرادم مضمون "  زبان دریمتعلقات"وقتی از . رتباط ميگيردو متعلقاتش ا" دری"با مضمون 

در صنوف هفتم و هشتم، . از صنف هفتم تا نهم درس داده ميشد بود و " زبان دریمتممِ "گويا ست، که "عربی"
برای . تشکيل ميداد" نحو عربی" صنف نهم را "عربی"مضمون گنجانيده شده بود و محتوای " صرف عربی"

ساختمان "از " نحو"سخن ميگويد و " ساختمان کلمات"در هر زبانی از " صرف"هانی بد نيست تذکر بدهم، که يادد
صرف "چون کلمات فراوان عربی را در زبان دری بکار ميبريم، ازينرو برای فهم درست آنها به آموختن ". جمالت
صرف  " افغانستان،تباتم و هشتم مک، که در صنوف هفه استنياز داريم و روی همين ضرورت مبرم بود" عربی

  .تدريس ميگرديد" زبان عربی
 از ادب زبان دری، صنوف هفتم تا يازدهم مکتب حائز اهميت بودند و از همين خاطر خودمشخص برای من و فهم 

  :اهميت اين صنوف از دو ناحيه بود. خاطرات همان سالها را نيز ضمن اين سلسله گفتار بازميگويم
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ک بهره ای از صنف هفتم تا يازدهم، معلمان ورزيدۀ دری داشتيم و اگر امروز از ادب زبان دری اندــ يکی اينکه 
  . است بوده استادان عاليشأن همان زماندارم، قسمًا مديون

" حفيظ اهللا خان"نام رزيده ای ب واستاد عاليمقام وحضور  را از "صرف عربی" صنوف هفتم و هشتم مضمون ــ در
 ات صرف عربی را از نزد همين معلم زبده و آموزگاراساس !!!و يادشان گرامی بادشان شاد ؛ روحدرس گرفتم

 اين سلسله از  چارمضمن بخش. ، هرگز فراموشم نگشتتمآموختم و آنچه از ايشان آموخو زحمتکش  جدی ،پاکنفس
  . صورت گرفته استاندک ذکر خير آن استاد بی همتا، 

 استاد مضمون دری !!!!ا بادبان دری داشتيم، که يادشان هميشه بخيررزيدۀ زتادان وگفتم از صنف هفتم تا يازدهم، اس
همين لحظه که .  و قامت رسا خوش سيمااشت، که انسانی بودند، سخت متين،نام د" سيد نبی خان"ما در صنف هفتم، 

تحويلخانۀ رشيف و آ از هرا ک عاليمقام مينگارم، چهرۀ مبارکش را پيش نظر دارم و حرکات و سکناتش اداز آن است
و يا ه است، که گوئی ديروز بوده است حال و هوای آن زمان آنقدر زند.  خطور همی کند"ذهن" به گذرگاِه "حافظه"
مجسم ن  و فضای پنجاه شست سال پيش را چني هوا، که حافظه را بنگرقدرت خارق العاده و معجزه نمای. يروزپر
   !!!!!هرگز ساخته نيست از دستگاهی ديگر و اين کارستانيست، کهمايش ميدهد، ن

ــ ستارۀ مشهور سينمای ) ٢( Kirk Douglas" کرک دگلس"شباهت بسيار به ،  از نگاِه چهره"د نبی خانسّي"استاد 
 همان چشمان آبی نافذ  داشت؛ ــ"سپارتاکوس "در فلم" سپارتاکوس"امريکا و ممثل رول  Hollywood" هالی ُود"

که موهای  فرق فقط درين بود، .در آن فلم داشت" دگلس"و ايستاده ای که " چُو"اصطالح ما ه  بو همان موهای شخ و
بر جذابيت چقدر و سياهی  و اين سفيدی .سفيدسياه و يا يکی در ميان ما ماش و برنج بود، يعنی يکی در ميان  استاد

  .می افزودنبی خان  سيمای استاد
و واضح تلفظ ميکرد و از جملۀ اشخاص معدود و شمرده  و کلمات را شمرده استاد سيد نبی خان با تأنی سخن ميگفت

 گويا او با کلمه کلمه ای که بکار .معلمان انگشت شماری بود، که هميشه تلفظ درست کلمات را ُمراعات ميکرد
نه پيش من با درک همين باريکی وقتی در امتحان ساال. ميدادو درستگوئی ميبرد، درس ادب دری و درست خوانی 

  :و بگذاريد قصۀ همان امتحان را بيارم.  نشستم، کوشيدم که کلمات را بدون استثناء، درست تلفظ نمايمانرويش
اصطالح زيبای ه استاد نبی خان از بچه ها يکه يکه و ب.  مضمون دریم، امتحانات ساالنه بود و نوبتچنانکه گفت

واقع در منزل اول " م الفهفت"حان در صنف خود ما، صنف وقتی وارد صحنۀ امت.  امتحان ميگرفت"يکه پر"کابلی 
ی مکتب حبيبيه، گرديدم، استاد سيد نبی خان را يافتم که با مميزی در طرف مقابل ميز جلوس فرموده جناح شمال

بود، که از صنف هشتم به بعد تا صنف " سرور خان بياتغالم "آن مميز، چنانکه بعدها آشکاره شد، استاد . است
، استاد ما با استاد سرور  بهر حال.فيض بردمشان واقعًا که بسيار  دری ما بود و از حضور، استاد مضمونيازدهم

يکه ها خان بيات، که هردو استادان باصالحيت زبان و ادب دری بودند، آمادۀ پذيرائی بچه ها بودند و از همه بچه 
بدون مد نظر ا معياری که نزد خود داشتند و ب را ر بچههشايد ميخواستند، که سويۀ . امتحان ميگرفتندو جدا جدا يکه 

 بدهند و وقتی که بعد از گذشت پنجاه و پنج سال تخت از آن صحنه، رشاگرد ديگری، مورد ارزيابی قراسويۀ گرفتن 
.  بوده است"حقانه" به اصطالح زيبای کابلی و ، منصفانهمتوجه ميگردم، ميبينم، که شيوۀ منتخب ايشان واقعًا درست

  .نشستمزبردست  وارد صنف گشته و پيش روی دو استاد بهر تقدير
، از طرز تدريس استاد نبی خان کامًال راضی بودم و ميدانستم، که استاد نبی تمام درسیسال  من که در طول يک

ه دارم، نچه در چانتردد، خواستم بختم را بيازمايم و آخان متوجه کلمه کلمه ای ميباشد که از زبان متعلم بدر ميگ
 پيش از شرح امتحان اگر اجازه داشته باشم، شيرغلتی به گذشته بزنم و چيزی از .عرضه بدارم و همانطور هم شد

شخيص ص جلب گشت و کدام شخو موضوعات ادبی بگويم و بگويم، که از کجا توجِه من به زبان دری " قـَبماَس"
  : مينگارم، ناگزير از تذکر اين نکته ام، کهوقتی اين سطور را بلی؛ . اصلی استادی مرا داشته استسمت

، م ادب دری و عربی، پدر مرحومصرف و نحو ولغت و  در عرصۀ زبان و بیِ  اول و بهترين رهنمايِممعلم  و مّر
ايشان ــ که پيوسته در ذيل رحمات خداوندی باشند ــ  خود اهل فضل و دانش . ندبود" عبد الواحد خان معروفی"جناب 

الشعرای ملک " عبد الحق بيتاب"تاد  و محشور با فضالء و ادباء و شعرای زمان، نظير اسيار کتابخوانبودند و بس
جان  ، حيدر"گويا"خان ، استاد سرور سرمنشی ظاهرشاه،"کهگدای"محمد   حافظ نور، استادعصر ظاهرشاهی

برميگشتند، قصۀ ديد و  "وکرین"از اصطالح خودشان ه و ب  و وظيفۀ روزمره وقتی از کارپدرم .  و غيره"نيسان"
عالمه استاد احمد علی کهزاد چه گفت و و اينکه را واديدهای ادبی را ميکردند و قصۀ فالن کانفرانس ادبی و تاريخی 

  .از چه سنخ بودخليلی خليل اهللا استاد وقی چه فرمود و سخنان لصالح الدين سج
.  را شنيدم"جستجو "و" شستشو"تحرير کلماتی از قبيل  وۀ زبانشان انتقاد بر شياز ، که ندی بودپدرم اولين فردو 

  :، اظهار کردند، که"ريشخندنما"روزی با تبسمی 
  

  »!!!مينويسند" جستجو"در هيئت را  "یجست و جو"و " شستشو"را بشکل " یشست و شو"ايرانيان « 
  

پدر و آموزندۀ   همين يادآوری بجان بنده گويا از کلمات در فارسی ايران، در ذهبعض اد بر طرز تحرير نادرستانتق
ايشان . مرحومم جوانه زد و اين وقتی بود، که تازه نوشت و خوان را آموخته بودم و چشمم باصطالح به خط ميچسپيد

.  چاپ تهران را مسلسل دريافت ميکردند"هفتگی دویترق" سيار ميخواندند و مجلۀکتب و مجالت چاپ ايران را ب
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ميخواندند، مجله پدرم وقتی افسانه های ديو و پری را در آن . سانه دار اين مجله دلچسپ بودبرايما قسمت کودکان و اف
 با آن کيفی که پدرم راحکايات خود بازميگفتند و ما يک تکه گوش بوديم و آن لطيف و خوش  به زبان ًابعدهمه را 

 سنين نوجوانی رسيدم و خواندن را ها که دربعد. ميشنيديمو بصد شوق تمام ردند، از دل و جان  ميکبرايما قصه
  .ميخواندمباز کرده و يکسره  اين مجله را يکه يکه یدرست آموختم، کلکسيونها
ه هرچه در زمينه رخ ميداد، برای ما قصه ميکردند و باز نش بسيار محشور بودند و ادگفتم پدرم با اهل فضل و 

من تاکنون هيچ . بسيار زيبا، سريع و درست مينوشتندايشان خط زيبا داشتند و .  ميدادند،گزارشامروز، اصطالح 
 کامًال درست  تندنويسی نديده ام، که هم تيز بنويسد و هم خيلی قشنگ وبدينــ بلی هيچ کس از بنی بشر را ــ کس را 

. طرز نوشتۀ ايشان و آن خط مرواريدگون هميشه از پيش نظرم ميگذرد.  و بدون کوچکترين غلط امالئیو دستوری
 زنده نامۀتپرده بودند، مانندۀ قاموس و لغگنجينۀ لغاتی را که به حافظه س.  نميشناختیرۀ لغات ايشان حد و حصرذخي
امه ها را ناين بعضًا که .  در چکوسلوواکيا بودم، نامه های بسياری از پدرم ميگرفتم١٩٦٠وقتی در ابتدای دهۀ  .بود

و قاموس ها به فرهنگ ی را در آن مييابم، که برای فهم آن ترکيبات ونم، لغاتپنجاه سال باز ميکحدودًا  بعد از گذشت
  .لغات نياز می افتد

مان اهللا خان را بيشتر نخوانده بود، بر  ا غازی  دوران اعليحضرت)٣"(شديۀُر"معدود پدرم با وجودی که چند صنف 
و ) ٥(، توظيف معلمان خانگی، معين ماليۀ دور امانی)٤(توجِه جدی پدر مکرم شان، ميرزا غالم معروف خاناثر 

ای  فضالء و ادبدر رستۀم خود را بسيار باال برده، و خود را جد و جهد شخصی و مطالعۀ فراوان، سطح دانش و فه
  .نده بودتراز اول زمان خود قرار داد

  
صفاء و در زيارتگاِه خواجه  ،و يا در موسم خزاندر جوش ارغوان يافتهائی که پدرم در ض خرد بودم،که  هنگامی
 حاال که دفتر .اد بيتاب و دگر اهل فضل بوده امدر محضر استچند بار و ترتيب ميدادند، اشتراک کرده  ادباء بافتخار

سفيد برف بزرگ و چهرۀ نورانی و محاسن حافظه و سال و ماه را ورق زده و به پيشتر از شست سال پيش ميرسم، 
دستار زيبا با شف  و ی درازباالپوش مصفاو آن   اندک خميدۀ شانا وو قد رس، اندام استخوانی  "ببيتا"مانند استاد 

، چه تمکينی با بينم که استاد بزرگ شعر و ادب وطن و می، بينم همان صحنه را مجسم می. را می بينمکوتاهش 
آن بيشۀ خود را تا نفس زنان و پر بلندای خواجه صفاء را پيموده و مارپيچ آهسته آهسته و بمدد عصاء راه طوالنی 

آن نور و نمک و از ميبينم که  که آن صحنه را از ورای شش دهۀ تخت مينگرم، اينک .نده ارسانيدميبهشت آسا 
 و واجب االحترام در قيد حياتند و نه خود  نه آن اشخاص ثقۀ واالشأن خبری نيست؛گر  دي"خواجه صفاء"صفای 

  !!!!!خواجه صفاء آن رونق سابق را داردزيارتگاه 
  :کرده و گفته بودند " سبزی چلو"ميزان دوستان پدرم ، که همه اهل فضل و ادب بودند، ميل ماه ی در اوايل يک وقت

  
  »!!!واحد جان ماره ده خوجه صفا يک سبزی چلو بته« 

  )٦() چلو بدهدواحد جان ما را در خواجه صفاء يک سبزی(
  

از خانۀ ما با ديگهای طعام پخته را .  برپا گشتخواجه صفاءباصفای در زيارتگاه " سبزی چلو"همان بود که بساط 
ــ " کهگدای"حافظ نورمحمد خان استاد مانند همه مجالسی ازين سنخ و سياق، . اط نشاط بدانجا انتقال دادندمسهمه 

ات ميداد و از تاريخچۀ هر نکته مــ در محراق قرار داشت، در موارد مختلف معلو"  همايونیحضور"سرمنشی 
  . می آوردسخنی به ميان

موسم انگور و خربوزه . م و جانانه به نوش جان کردن ميوه شروع کردندرَدمهمانان بعد از تناول يک سبزی چلو ُپ
، " انگور و خربوزه"مثًال . نوش جان ميکردندعرضه و بود و رسم کابليان چنان بود که دو قسم ميوه را توأمان 

. "لکات و بادرنگ"، يا " گيالس و بادرنگ"هار مثًال ب موسم و در.... ، " و انگوربسي"، " خربوزه و تربوز"
. و ديگر انگور حسينی و کشمشی) ٧( دو قسم انگور و خربوزه عرضه گرديد؛ خربوزۀ سرده و طالقابل خالصه که

  : و حاضران را پندگويان خطاب کردند انگور کشمشی را در دست گرفتند، دوستانوقتی استاد بيتاب خوشۀ
  

  »!!! از خوشه جدا کده نوش جان کنين)٨("نگلهنگله ِشِش" هانگور« 
  )!!! از خوشه جدا کرده نوش جان کنيد"نگلهنگله ِشِش"  را انگور(

  
نشسته و به کتارۀ چوبين مقابل گنبذ بزرگ روی تشکی نرم ، که در صدر مجلس اين جملۀ استاد سخن بيتاب صاحب

با ذکر اين جملۀ .  بيشتر از شست سال، هرگز از يادم نميرودبعد از گذشتتعمير خواجه صفاء تکيه داده بودند، 
 کابليان قديم آداب ؛ بلی.استاد، چهره و شمايل فرشته نمای و آواز ماليم و نوازشگر ايشان بعنيِه نزدم مجسم ميگردد

    !!!!!!!!!امروز از آن اثری ديده نميشودبا تأسف خاص خوردن و گپ زدن داشتند، که 
صورت آنی با اين جهان فانی وداع کردند، استاد بيتاب ه وش جوانی و در سن پنجاه و سه سالگی بوقتی پدرم در ج

متأسفانه که آن مرثيه در دسترسم نيست و از . مرثيه ای سوزناک در سوگ درگذشت جانگذار آن بزرگمرد سرودند
  : دو بيت اول و بيت آخرش بخاطرم مانده است جمع سيزده بيت، فقط
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      خبری جانگداز و اشک آوراديــــو رسيد خبر   دوش  از  ر
  رــند اخگ    در دل دوستان فگ"   معروفی"ر مرگ شخص خب

...   ...   ...   ...  

...   ...   ...   ...  
  

  بی وفائیِ  دهـــر  معلوم است       دل بدو از چـه بسته ايم دگر
  

 های زهتکدهنکاريز مير و از آن زمان که در پغمان و اريخی يک تعداد عکسهای تاز جملۀ آرشيف پدر مرحومم، 
درين عکسها تعداد زيادی از . داخت خواهم پرهابه نشر آنکه در فرصت مناسب ، ، نزدم موجود اندشدهديگر گرفته 

د استاد سي استاد ابراهيم خليل، ،بيتابعبد الحق  استاد استاد نور محمد کهگدای،چون  ادباء و شعراء، ،فضالءعلماء، 
  .و غيرهم ديده ميشوند ميوندوال محمد هاشمشايق جمال، ، داوود الحسينی

  
خوب به ياد دارم، که در شبهای سرد و دراز زمستان که همه در .  کتب بسيار داشتند و بسيار کتاب ميخواندندپدرم 

يدم که کتاب در دست زير صندلی در خواب بودند، وقتی سر خود را از پتۀ صندلی بلند ميکردم، پدر مرحومم را ميد
مبتال گرديده و ازين ناحيه خيلی رنج " ماتيزميرو"ايشان در سنين جوانی به مرض . دارند و غرق مطالعه اند

رنج و درد ايشان در ماههای سرد زمستان ــ و زمستان آن زمان کابل بسيار سرد و طاقتفرسا هم ميبود ــ . ميبردند
ايشان که راه گريز ديگری نداشتند، پناه به کتاب . را از چشمشان ربوده بوددرد بيدرمان، خواب . چند چندان ميگشت

، سال پيش که بعد از گذر سی سال تمامهشت . و مطالعه برده، غرق در جهان کتاب، درد خود را فراموش می کردند
بسر بردم، هنوز " تۀ چارکار" آبائی در ند هفته را در خانۀــ ميسر گشت و چ" کابل نازنين"سفری به زادگاِه مقدسم ــ 

را فراوان " کابل"و " آريانا"از جمله کلکسيونهای مجله های . کتب ناب و منحصر به فرد آن مرحوم موجود بودند
ايشان اين کلکسيونهای ناب را بحساب هر سال، وقايه کرده و همين وقايه های مضبوط و مستحکم آنها را تا به . ديدم

  .دداشته اننگهمحفوظ ... امروز، از گزند گرد و خاک و 
ــ " کتابفروشی"که دکانی در حصۀ اول ) مال بهادر" (مال باُدر" کتابفروش و صّحاف بنام ندپدر مرحومم دوستی داشت

هميشه . کتب ناب و کمياب بود) ٩"(انج و منج"ــ داشت و دکانش باصطالح " پخته فروشی"بالفاصله در انتهای 
بخت نبود، که پدرم کتاب تازه ای نيک  کدام هفتۀو.  نگهميداشتش ميشد، برای پدرملب دستگيروقتی کتابی جديد و جا

البته وضع اقتصادی ما خوب نبود و پدرم، که عاشق کتاب بود و بدون خريدن کتاب . را نميخريد و بخانه نمی آورد
کتاب را بقسم " مال بادر"يا طاقت کرده نميتوانست، مجبور بود که بهانه ای بتراشد و مادرم را دلداری بدهد، که گو

بهانه ها بسيار زياد شده بود و مادرم که . ه و بخاطر آن کدام پولی را مصرف نکرده استامانت در اختيارش گذاشت
، خنده کنان تير خود را کتمان ميکند را گپاصل کنج لب و تبسم افشاء گر شوهر ميدانست، که پوزخند و خندۀ از 

  کتاب چه معنی دارد؟؟؟اين همه  خريدن ،نمی آورد، که با اين وضع خراب اقتصادیآورده و باصطالح بروی خود 
خوب به يادم است، که يک .  داشت؛ از جمله کتبی کمياب و منحصر بفرد و نسخ خطیپدر مرحومم کتب ناب فراوان

نداشتيم، چار سال ديگری دست ما بسيار تنگ بود و ما که راه و خانه نشينی ايشان، مدتی نسبت تکليف صحی پدرم، 
درين ضمن مگر کتب ناب پدرم هم قربانی دست تنگی اقتصادی . نموديممی  با فروش مال خانه، امرار معاش متوالی

 و هرگز از يادم نميرود، که در آن زمان پدرم با هزار حسرت و افسوس يک نسخۀ بسيار زيبای خطی. ما گرديد
ــ استاد نامدار خطاطی عهد تيموری " ميرعماد هروی" استاد  قرآن شريف را که به خط)١٠)(تذهيب شدۀ( مذهب

هزار افغانی بفروش رسانيد و از باالتر از  یبه مبلغــ " کتابخانۀ سلطنتی"ــ " کتابخانۀ ارگ"هرات ــ بود، باالی 
وی مثن"از زمرۀ کتب ديگری که درين وقت بفروش رفت، يک نسخۀ بسيار زيبای . پولش چند ماه را گذاره کرديم

اين نسخه که در قطع بزرگ هشت جلدی با . بودجالل الدين محمد رومی خداوندگار بلخ، حضرت موالنا " معنوی
در آن وقت که صنعت چاپ در . صحافتی عالی در هند چاپ گرديده بود، نيز مبلغی معتنابه در دسترس ما گذاشت

 با چاپخانه ؛زمين پهناور و فياض هندوستان بودافغانستان و ايران هنوز رونق نيافته بود، منبع چاپ کتب دری، سر
و " مدراس"و " الهور"و " دهلی"و " کلکته"و " لکنهو" و )مومَبی("بمبئی"های بيشمارش در شهرهائی نظير 

  !!!!!!و افغانستان  تنها از همين منبع سرشار و پربرکت، کسب فيض و بلکه تغذيه ميکرد. غيره
و برگرديم به  .ت معلمان گرانقدر دری، فاصله داد و ما را از اصل خاطراگر رفتميبينم که عنان سخن بطرف د

  :موضوع
ز ِـّـيَممعلم ما سيد نبی خان بود و ُم. مضمون دریبود و مضمون هم صنف هفتم ساالنۀ ت ناامتحاچنانکه گفتم، 

گفتند،  می" ممتحن" را گرفتند، يکی از شاگردان امتحان میمعلم يکجائی  دو نفر هنگام  در آن ".سرور خان بيات"
ناميدند، يعنی  می" مميز"و نفر دوم را . بود میصنف که معموًال خود معلم ) امتحان گيرنده(" امتحان گير"يعنی 

  .ممتحن ميبودمنصف  که دستيار و مددگار )تمييز کننده( "تمييز گر"
 من به همان رقمی که دل استاد ما صفحه ای از کتاب را باز کردند و. وارد صنف گشته و پيش رو دو استاد نشستم

معلمان که از .  درستشمرده شمرده، واضح و با تلفظيکسره ؛ کلمات را مميخواست، قرائت کرد" سيد نبی خان"
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بعد اندک به شعر . راضی شده بودند، چند سؤال گرامری کردند، که همه را درست جواب گفتمطرز خواندن من 
  : روی آورده و پرسيدند

  
  »ياد داری؟از ل را کدام غز« 

  
  .فتم بلیگ

  :آن غزل چنين بوددو بيت اول شعراء استاد بيتات را از بر خواندم و لو بعد غزلی از ملک ا
  

  خورشيد رخی  آمده  اينجا  مگر امشب
  کز اول  شب  گشته نمايان سحر امشب

  ويش ندارم خبر امشبر آمد و از خـــيا
  گـــــويا که مرا عمر رسيده بسر امشب

  
 خواندن و تلفظ درست که از طرزخواندم، سيد نبی خان از بر قتی غزل را که مشتمل بر هشت نه بيت بود، بالتمام و

 را از بر کرده انِ  زماناستاديکی از کمل غزل مو هم ميديد که يک شاگر صنف هفتم، يک مده بود، کلمات خوشش آ
  :پرسيد، است

  
  »؟؟؟کدام خويشائی داری" بيتاب"با استاد « 

  
  :گفتم 

  
  "نی"
  

  : پرسيدمخاطبم ساخته  و باز
  

  »؟؟؟ درين بيت چيست"عمر"ی که مراد از ميفام« 
  

  :تا ميخواستم چيزی ديگر بگويم، خود به تشريح پرداخته فرمود
  

  »!!!!!است" ِ  خورشيد ُرخيارآن "خود ،  "عمر"مراد از « 
  
  .استادان، باالترين نمره را هم گرفتمبه هر صورت امتحان بخوبی گذشت و بعد از کسب رضايت کامل  
  

 مکتب ــ چهار سال تخت ــ  ممعلم مضمون دری ما بود و تا صنف يازدِه" سرور خان بيات" به بعد ماز صنف هشت
ان شاء اهللا ضمن مقاله از اين معلم بزرگوار قصه های بسيار بخاطر دارم که . از وجود ذيجودش کسب فيض کردم

  . يکی دو تای آنها را بازميگويمولی درينجا. نمودکش خواهم  پيشای مستقل
  

  ؟؟؟اديا  ناخــَ  داــُـناخ
از خود "طمطراق و لهجه ای  از کسی شنيده بودم، که با کدام کانفرانس مکتب حبيبيهرا فکر کنم ضمن ذيل بيت 

  :تلفظ کرده بود" ناخــَدا"را " ناخــُدا"و  خوانده " راضی
  

  اشد، گو مباشناخــُدا در کشتی ما گر نب
  ما خدا دارم و ما را ناخدا در کار نيست

  
و با آواز گيرا " سرور خان بيات" استاد روزی که درس دری بود،. رديده بوددر گوشم حک گغلط همين طرز تلفظ 

بشکل و " خ"بضم  ، يعنیاستاد اين کلمه را درست. را در بر داشت" داـناخ"کلمۀ  نوازشگر خود، بيتی را خواند که
  : ميگرفتم، فورًا پرسيدمهاو من که با استاد دری هميشه شش و پنج ميرفتم و بر تلفظ کلمات ايراد. تلفظ کرد" اخــُدان"
  

  »؟؟؟"ناخــَدا"يا " ناخــُدا« 
  

 بفکر اينکه اين بار نيز گپ اين شاگرد پرخاشگر صاحب که غالبًا در جدل مغلوب من ميگشت، متردد گشته و معلم
  : تلفظ خود را گشتانده و گفتفورًادرست است، 

  
  )اءبه فتح خ( »"!!!!ناخــَدابلی؛ « 
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" داـُناخ"دريافتم، که تعجب اما با . ا از فتح و ظفرم مطمئن گردمرا باز کردم، ت" غياث اللغات"وقتی به خانه آمدم، 

پيش خود . را ميدهد" کشتيبان"يا " خداوند کشتی"ست، که معنای "داـُـخ"و " ناو" و متشکل از "ناو خدا"مخفف 
 ازين تفحص اين .بودمو گفتۀ نادرست خود را بر وی قبوالنده غلط داده  شتم و افسوس خوردم که استاد راخجل گ

خود را به مردم عرضه ميکردند و مورد تأئيد  نکته نيز دستگيرم گرديد، که چگونه بعض خودنماها، نادرست و غلِط 
، )به ضم اول"(خدا"با " حجاب حاجز"بخاطر کشيدن ) به فتح خاء"(ناخدا"شايد هم تلفظ غلط . هم قرار ميگرفتند
خاطر ترس از دين اسالم و مال بوده است، که به اندکترين نکته خلق خدا را به کفر ميگرفتند و حکم ه يعنی قصدًا و ب

  . تکفيرشان را صادر ميکردند
بهانۀ ديد، علی الحساب کتاب را باز کرده و به فردا که ساعت دری دررسيد و استاد سرور خان بيات وارد صنف گر

" ناخــُدا"را با آواز جهر بشکل " ناخدا"بار لغت  اينبلی؛ . ، همان شعر را با قلقلۀ بسيار خواند درس ديروزیتکرار
 !!! از من نیاز سنگ صدا برآمد و. مگر باز اعتراض کنمتلفظ کرد و نگاهش بسوی من دوخته بود، تا ) بضم اول(

انتقام شکست ديروزی که م صاحب حتمًا ميخواست، معل. ه بودماذعان کردم مستقيم بر اشتباهخود را زده و غيرخِپ 
ل نکردم و ــُلـُبه قصور خود معترف گشته بودم، چدر دل که مگر من . دو و پيش بچه ها کمم بيارهديستانرا از من 

  .بودم) ١١( پ ُچِپ  ُچشی گزيده وو خامدری،درس بود که در ساعت ار اول ب
  

  :َمزدور و ُمزدور
 رسا و نوازندۀ ازمعمول چنان بود، که اول خود شان متنی را با آو. روزی استاد بيات مصروف درس دادن بودند

استاد متنی را خواندند که در آن کلمۀ .  بعد از شاگردان ميخواستند، تا آنرا مکررًا قرائت نمايندخود ميخواندند،
 تلفظ کردند، "بفتح ميم"ول عام آنرا طبق تدارا بر زبان رانده و " وردمز"همين که کلمۀ . ودبکار رفته ب" مزدور"

  :پرسيدم
  

  »ور يا ُمزدور؟؟؟دزَم« 
  

  :استاد فرمودند
  

  )به فتح اول( » !!!زدورَم« 
  

  :پرسيدم 
  

  ؟؟؟)به فتح ميم"(زدَم"ميگين يا )  به ضم ميم"(زدُم"« 
  

  : فرمودند،، گپ پيشتر خود را تصحيح کردهندده نتوانستمعلم صاحب که استدالل مرا رد کر
  

  »!!!درست است) به ضم ميم( زدوربلی؛ ُم« 
  

اصطالح ه و ببه هر صورت، باکی نداشتم . ها و دورۀ بيباکی و بی پروائيهابچگی بود و شور جوانيچه کنيم، که 
. تمام ميگرديدگران سخت "  خان بياتسرور "رگوارم  و پنج رفتن های من بر معلم بزکه اين شش" َری نميزدم"

کی ازين انتقامگيريهای قصۀ آتی ي.  خود انتقام بگيرندگرد پرخاشگرِ در صدد بودند، تا از اين شاهميشه  هم نايشا
  :شکاره ميسازداستاد را آ

  

  :"رزااغه م"قه و بقعه و ُبقصۀ 
اسم اين عزيز که يادش . بوديمهم " و فايلپهل"ستيم و باصطالح شهم صنفی عزيزی داشتم که سالها پهلوی هم می ن

 بود، که نام خانوادگی هم داشت و نام ئیوی از زمرۀ معدود بچه ها.  بود"غالم رسول"باد و بخير گرامی پيوسته 
لباسهايش هميشه اتوکرده و پاک . بودو بانظافت ر خوب و اهل و صالح يابچۀ بس. بود" غياثی"خانوادگی يا فاميلی او 

و رويۀ دوستانه يا همصنفيها  با همه همصنفان .به صنف نمی آمد" سرکنده و پای کنده " اين مسکين،ثلميبود و م
و . بود) آغا ميرزا"(اغه مرزا" "رسول جان غياثی" داده بوديم و لقب را نام و لقبی همها بعض بچه . صميمی داشت

اغه "ــ محترم ما  و نزد همه کس ــ حتی معلمان موش گشتها را به همين نام ياد ميکرديم، که نام اصليش فروآنقدر ا
  .علم گرديده بود" مرزا

ــ " زور ازمايشی"بازی و زورآزمائی ــ باصطالح آن زمان يم، دستساعت تفريح مثل همه بچه ها خيز و جست ميزد
. داشتم" يز بلندخ"مسابقۀ " اغه مرزا"ــ  با " ساعت تفريح"روزی در داخل صنف و در هنگام تفريح ــ يا . ميکرديم

شدت هرچه تمام تر قوت و  زده، با )لعاب دهن ( خود را تفدر کنار ديوار پيش روی صنف ايستاده، انگشت ميانۀ
هر کدام ميکوشيد، که از . نشانی ميکرديم روی ديوار و با آن انگشت تر، بلندای خيز رابطرف باال خيز ميزديم 

گشته  بود، که اصًال ملتفت نهصروف ساختما را مکار آنقدر اين . د کندتر بلن، و علم خود را باال جويدتديگری سبق
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بعد که خاموشی حکمفرما .  استهحضور يافت "بياتسرور خان "جناب  که تفريخ خالص شده و معلم صاحب بوديم
سر مثلی که هوای انتقام به . ه و سرخم و خجالت زده رفتيم و در جای خود نشستيمصاحب شدگرديد، متوجه معلم 

دو سه لغت . ی چند لغت سخت را بگويمااستاد ما زده بود، که در شروع درس مرا مخاطب ساخته و خواست که معن
آخرين لغت خوب . نام برد و من يکی را هم درست معنی کرده نتوانستمکه تا آن دم نه خوانده و نه شنيده بودم، را 

  :معلم صاحب پرسيد. بود" بقعه"که بيادم مانده است 
   

  »چه معنی داره" بقعه "«
  

  :من که اين لغت را تا آن زمان نشنيده بودم، تا به خنده گفتم
  
  ؟؟؟"گاو نر"يعنی ) بضم اول(»بقه «
  

  :با لحنی انتقامگيرانه، گفت" سرور خان بيات"و استاد خنده کردند " بـِر"معلم و بچه ها همه 
  

  »دگه خيز بيجای ميزنی؟؟؟« 
  

.  برپا کرده بودم"اغه مرزا" بود که در هنگام تفريح با "خيز بلند"متوجه همان مسابقۀ  در ظاهر "خيز بيجای"کلمۀ 
های مکرر خود را "کم آمدن"ايشان خواسته بودند، انتقام . استاد را درک کردمو دوپهلوی من مگر اين گپ معنی دار 

  !!!از من بگيرند "جدال بر سر کلمات" هنگام در 
  
سالها . يمگرديد) ١٢"(تيت و پرک"و هر کدام به هر طرف، شده  حبيبيه فارغ ليسۀ جليل ورۀ تعليم به سر رسيد، ازد

 وقتی پسر  ــ بيشتر از سی و هشت سال پيش، يعنی ١٩٧٢در اوائل جوالی ، يک ماه پيش از سفرم به المانو  بعد ــ
. را ديدمرسول جان " ه مرزااغ" وزارت صحيه بردم، اسيونواکسين کردن به شعبۀ واکسينخالکوبی و  را جهت ماول

خانم و فرزندم را معرفی . در آغوش کشيديم و روبوسی کرديمسخت  همگدگر را ديدنی بود بعد از سالهای سال؛
 آمر  وکه داکتر ماهر و طبيبی حاذق شدهــ رسول جان غياثی ــ " اغه مرزا".  را گفتمه و هدف آمدن خودکرد

  :  پسرم را در بغل گرفته فرموده بود،وزارت صحيه گرديد "ديپارتمنت واکسين"
  

  ».بيه جان کاکايش، که کتيت کار دارم« 
  

آن و " غياثی رسول جان"بعد از آن ديگر . دشخصًا واکسين کر اخالص خاص، و  مهربانیبا روی پسرم را بوسيده،
خيلی آرزومندم، که از . ها در چه حال ميباشد ميداند، که بعد ازين ليل و نهارخدا. مد عزيز را نديی"اغه مرزا"

  !!!!به سالمتت باشد و شاد و خرم و ادر هر صورت دعاء ميکنم، که در قيد حي. احوال آن دوست صميم مطلع شوم
  

ده و پناهنده  در هالند رحل اقامت افگن"بياتسرور خان "معظمم جناب  حاصل کردم که استاد سال پيش اطالعچند 
م رخ در  واالشان استاد.، اما دگر بسيار ناوقت شده بود شان را بدست آوردمبه هزار زحمت نمبر تلفون. نده اگرديد

  . نقاب خاک کشيده بودند
  

  از بارگاه ايزد متعال نياز دارم که روان آن شخصيت ممتاز و معلم برازنده را
  

   خود داشته و مراتب اليق و شايستۀ اخروی راف و عناياتالطا در ذيل 
  

  !!!!اد نصيبشان گردان
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
صد سال پيش از يزی کم هشت چ ــ اين جمله را با استفاده از بيت معروِف حضرت حافظ شيرازی نوشتم، که ١

  : فرموده بود"شيراز"امروز در گلزمين 
  

  سالها دل طلب جــــامِ  جم از ما ميکرد
  وانچه خود داشت، ز بيگانه تمنا ميکرد

  
  : تشبيه کرده و طعنه زنان ميگويد"جام جم"به  را "دل عارف"حافظ 
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بود، آنرا از موجود  پيش خودش "جام جم"الی که  در ح را از ما ميخواست، يعنی چه؟؟؟ يعنی"جام جم" سالها "دل"
  !!!!!!ميکردقاضاء ت" بيگانه ها"ما 
  :چنين مينويسد" رک دگلسک"راجع به " گوگل" ــ ٢

بحيث  ١٩١٦ دسمبر ٩روز ه  ــ بود که بИ́сер Даниело́вич  ــ به روسیIssur Danielovitchنام اصلی وی 
شهرت اين ستاره آنقدر باال و سر . نيويارک تولد گرديد" دمامستر"ۀ در محلفرزند يک مهاجر روسی يهودی االصل 

" سپارتاکوس"از نگاه من، بزرگترين رول وی بحيث . اضافی ميسازددر زمينه را  من بنده که قلمفرسائیزبانهاست، 
چشمگير يتهای بوده است، که قيام بردگان را بمقابل امپراتوری روم رهبری کرد و بعد از موفق" سپارتاکوس"در فلم 

 فلم کار کرده ٦٧ در ٢٠٠٨ تا ١٩٤٦ از سال دگلس.  پر گرديد١٩٦٠اين فلم در سال . اولی، سخت منکوب گشت
  .است

  

  
  

  در جوش جوانی" کرک دگلس"                                                             
  

ن سن جبری گشته بود و شاگردان بدون مد نظرگرفت" سواد آموزی" ــ  در زمان اعليحضرت غازی امان اهللا خان، ٣
بسا . ميناميدند" شديهُر"اين شيوۀ تدريس را مکاتب دارندۀ . ، درس می آموختندو سال در يک صنف درسی نشسته

  .داشتند" رشديه"سی يدانشمندان و نخبگان علم و دانش بعدی ما، اساس تدر
  امان اهللا خانتار ايران در دربار اعليحضرت، وزير مخ"سيد مهدی فرخ"اثر " کرسی نشينان کابل"در کتاب  ــ ٤

در  .ميباشد و اهانت آور آورده شده، که خالف واقع "غالم معروف خانميرزا "، نکاتی در مورد مرحوم غازی
  :چنين مينگارداين اثر  ١٤٣صفحۀ 

   
   آقای ميرزا غالم معروف خان معاون وزارت ماليه« 

آقای ميرزا غالم معروف خان، پدرش غسال بوده، در امارت امير حبيب اهللا خان بدوًا به سمت محرری نزد شاهزاده 
حاسبات وزارت خارجه منصوب و بعد به خان عين الدوله مستخدم شد و در سلطنت ايشان به رياست م امان اهللا

رياست تصفيۀ محاسبات سنوات ماضيه معين گرديد و بعد به رياست عين المال منصوب شد و پس از آن به معاونت 
  . در مذهب تسنن متعصب و در کار خيلی لجوج است. معلوماتی ندارد. وزارت ماليه برقرار گرديد

  ».در سياست خارجی تظاهری ندارد
  

 در تمام آثار خود نسبت به افغانستان و افغانها ،"جبلینيش زنیِ  "خاصيت حسادت و خاظر ه بی فرخ سيد مهد
به تخطئۀ تاريخ ما پرداخته و اهانتهای فراوان " تاريخ سياسی افغانستان"چنانکه در . نشان داده استت سوء يسحسا
 وی ِ "کرشی نشينان کابل"رسالۀ .  داشته است و غيرتمند اين خاک ارجناک روادالور، نسبت به باشندگان باعزترا 
 عنوان. در پهلوی بعض معلومات ناب دست اول، مشحون است از توهين و استحقار اشخاص نامدار افغانستانهم 

کسانی که اين کتاب را از نظر گذشتانده اند، گفته های مرا . خود استحقار آميز است" کرسی نشينان کابل "پهلودار
 ضمن اين يادداشت مگر حق مسلم  شخصی و خانوادگی خود ميدانم، تا زياده رويهای ناروای سيد .کنندتائيد ميحتمًا 

  :م ده، جواب گويمهدی فرخ را نسبت به پدرکالن مرحومم، ميرزا غالم معروف خان، نکته وار آشکاره گردان
فرمان تقرر ايشان به امضای ". وزارتمعاون آن " فرخندۀ امانی بوده اند، نه عهد" معين وزارت ماليۀ"ــ آن مرحوم 

       ِ به خط خوشاين فرمان .  صراحت تام دارد که در نزدم محفوظ است، در زمينهزی،اعليحضرت امان اهللا خان غا
  : بدين قرار استشکست 

   
 »  

                                         ١٣٠٥ جدی ٢٥                                                                                                  
  

٢٤٥٩    
  طغرای دولت امانی
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  فرمان پادشاهی
  

  ! غالم معروف خان رئيس سنجش، ع ، ص 
فرمان اينمنظور و مقرر فرموده امر مينمائيم که بموجب  وزارت ماليه شما را به معينیِ مناسبتًا 

  . اليها را ايفا و اشغال بداريدیامورات معينی وزارت موم
  

  امضای اعليحضرت امان اهللا خان غازی
  

   ») به رنگ سرخ( 
  

  :در عقب پاکت چنين نوشته شده است 
  
  دائرۀ تحريرات حضور                                   «
  

  . ه نمايند ، ص ميرزا غالم معروف خان معين وزارت ماليه مطالعع
   

   »١٣٠٥ جدی ٢٧   
  

. ايفای وظيفه ميکرد" رئيس سنجش" به حيث "معين وزارت ماليه"پيش از تقرر به پست ميرزا غالم معروف خان 
زارتخانه ها و خارج از چوکات ورا " رياست سنجش"ارد، مگ  بدين سمت می١٣٠١در فرمانی که وی را در سنه 

   . دنشان ميده پادشاه مستقيمًا زير اثر
  . هر وزارت"معاون" هر وزارت داريم و نه "معين"  تاکنون، در تعامل اداری وطن،از همان زمانبهر صورت، 

 در واقع همه کاره و صالحيتدار آن "معين وزارت ماليه"تا جائی که از زبان بزرگان دور و نزديک شنيده ام، همين 
 اين اثر، ١٢٠ ناگفته نماند، که مهدی فرخ در صفحۀ ".انمير هاشم خ"وزارت بوده است، نه خود وزير ماليه مرحوم 

  . بد و رد بسيار و دور از اخالق روا داشته است" وزير ماليهمير هاشم خان" مرحوم حق در 
ياد " نخانهيشما"ر فابريکۀ حربی که در آن وقت ايشان د. ساز بوديرزا غالم معروف خان آهنگر و تفنگــ پدر م

وی در .  سرپرستی ميکردنموده و از سه صد نفر فنی ماشينخانه ايفای وظيفه "د تفنگسازاستا"ميگرديد، به حيث 
ض مختلف تفنگ را رخانۀ خود واقع چاه رهداری عاشقان و عارفان کابل، نيز دستگاه ترميم تفنگ داشت  و عوا

  .برطرف ميکرد؛ مثال راست کردن ميله های تفنگ و غيره
 پدرم و برادرانش وقتی ميخواستند، تخلص و نام "آهنگر و آهنگری"خانوادۀ ما با به همين نسبت و به خاطر مناسبت 

 "معروفی"  تا اينکه قرعۀ فال به نام".معروفی"مد نظر شان بود و هم ) آهنگر"(آئينگر"خانوادگی انتخاب نمايند، هم 
  .زده شد

  . استفی ميدارد، که غلط  محض معر"ده شویمر"  يعنی"غسال"ميرزا غالم معروف خان را سيد مهدی فرخ پدر 
هيئت امضای صلح معاهدۀ تحرير ــ برخالف گفتۀ سيد مهدی فرخ، ميرزا غالم معروف خان، به حيث عضو 

افغانستان در "درين باره به جلد اول . به نحوی با سياست خارجی دولت وقت ارتباط ميگرفته است" منصوری"
  . نظر انداخته شود" مسير تاريخ

فعال، " اتی از قبيلکار ميبرد و نه کلمه بدر بارۀ آن مرحوم،  را "لجوج"، کلمۀ "گزندگی زبان"بخاطر ــ مهدی فرخ 
  . و غيرهم را"، مّدبرپرکار، سختکوش، جدی

    :به هر تقدير
از  ، سالهشتاد ِدحدوفاميل ما از عرصۀ .  است"غالم معروف خانميرزا " منسوب به جد امجدم  مانام خانوادگی

 "معروف قندهار" ميخواند، منسوب به "معروفی"خانوادۀ ديگری که خود را نيز . استفاده ميکند"  فاميلینام"همين 
 اند و نام "معروف قندهار"، که از "يحيی معروفی"و " موسی معروفی" .فاميل ما هيچ قرابتی ندارداست و با 

، هيچ گونه ارتباط  اصلی" معروفی"فاميل  سال حمل ميکنند،  با پنجاه را از عرصۀ حدودًا "معروفی" ِ "منطقوی"
   !!!!!!!!ندارند؛ از هيچ نگاه

 پدر "استاد تفسير" ايشان که.  بود"شير احمد خانصوفی " مفسر بزرگ کابل يکی ازين معلمان گرانمايه، ــ ٥
اعزاز تمام ادۀ ما ه بودند، در خانوور گردانيد منزل ما را من  در خانۀ ما اقامت داشته، های سالمرحومم بودند و سال

   .ياد ميگرديدند "احب صميرزا"لقب  با
که در حلقۀ رسم کابليان آن زمان چنان بود .  بود"عبد الواحد خان معروفی"پدر مرحومم، " واحد جان" ــ مراد از ٦

  .دميگرفتن "جان"با کلمۀ را  دوستان، نامها
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هم ياد " زردپوست"داشت و بنام و درشت پوست زرد رد و شيرين کابلی، که ــُنوعی خربوزۀ ت" خربوزۀ سرده" ــ ٧
خ  َرخ َرش پوستشهور کابل، که رنگ سبز داشت،نوعی ديگر از خربوزه های م" طالقابلی"يا " طالقابل. "ميگرديد

در کابل آن زمان . بود" شربت کانِ " مايل به طالئی، داشت، بسيار شيرين و باصطالح زرِدبود و هر َرخش رنگ 
چنانکه . "گرمه"و سومی " سبز مغز"يگر د، "زردپوست"يا " سرده"، يکی ند خربوزه شهرت داشتسه نوعگويا 

خربوزۀ . بود، که رخهای روی آن رنگ زرد طالئی داشت" سبزمغز"نوعی از خربوزۀ " طالقابل"گفتم،  خربوزۀ 
، بود اشخاص بی دندان  دندانِ ِبو باشکل کلوله داشت، بسيار ماليم نامند ــ " طالبی"ــ که ايرانيان آن را  "گرمه"

نيز ميناميدند، مگر در واقع " گــُرگــَک"را " گرمه"بعض مردم خربوزۀ . نی معتدل داشتي و شيربوی خوش
  .  بود"گرمه" نوعی از خربوزۀ "گرگک"

کابل . تخود را داشزراعتی و پيداوار تا زمانی که وسائل ترانسپورتی مدرن نيامده بود، هر منطقه ميوه و محصول 
 و "مزاری" ها که خربوزه هایبعد. بودافغانستان  بی نياز از ديگر مناطق عزيز هم با انواع ميوۀ خود کامًال

و  خاص یخربوزه ها مملکت به کابل سرازير گشت، از شمال و غيره "قندک امام جان"و " قندوزی"و  "عسقالنی"
فتح ب" افتاد"("بر افتاد"ترکيب زيبای .  شدند"بر افتاد"ی اصطالح زنان کابله کابلی از رونق افتادند و بخوش طعم 

  . بکار ميرفت"از مود افتاده " و"هاز رونق رفت "در معنای )اول
ه و چند دانه انگور در شاخچۀ انگور که از خوشه جدا شد)  و فتح المم سکون دوم و سوبه کسر اول،"(شنگله" ــ ٨

کوچک تر شده بصورت مخروطی،  شنگله است، که از باال به پائين خوشۀ انگور متشکل از چندين. آن آويزان است
  .ميرود و سرانجام به يک دانه انگور می انجامد

و " ر و پيمانُپ"هم گفته شده، اصطالح کابلی و مراد از " انج و گنج"شکل ه که بعضًا ب" انج و منج"ــ ترکيب  ٩
" لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"در فرهنگ " انی نويسافغ" مرحوم استاد عبداهللا .است" وفور نعمات"کنايت از 

  . در هيئت اولی آن بياد دارم بصورت ثقه،آورده است، من مگر آن را"  گنجانج و"خود، اين لغت را بشکل 
گويند و عمليه ای را که ضمن آن از آب طال در ) بر وزن صدف و کسل و خطر" (ذهب"را در عربی " طال" ــ ١٠

) بوزن موفق و مقطر و مقرب"(مذهب"است و " تفعيل"مصدر باب " تذهيب. "گويند" تذهيب"رند،  کار ميگيتزئين
  ."با آب طالو مزين نوشته شده " يا "طالکاری شده"يعنی " مذهب"پس . اسم مفعول آن

ف ، مقيد ميسازند و يا توصي"صفت"و " قيد"عين با جهت  تأکيد، را " صفت"و " قيد" ــ در زبان دری بعضًا ١١
را بخود " ترکيب اضافی"پيوند خورده و حيثيت " کسرۀ اضافه"ترکيبی که بدين وسيله بدست می آيد ، با . ميکنند
  .و غيره" سيرِ  سير" ، "سفيد سفيد"، " خوِب خوب" ، " کالنِ  کالن"، " باالیِ  باال"، " دورِ  دور" :مثال . ميگيرد

بر زون خرک و " پرک"و ) حدس ميزنم کلمۀ پشتوست(وف بکسر اول و يای معر" تيت" ("تيت و پرک " ــ١٢
  .است " ازهم پاشيده"و " متالشی"يانۀ کابلی و در معنای اصطالح عام) روک و  سرک

  
  
   


