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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مبرلين، نه
  

هر شهری را . مان دست دادضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سا
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير . ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را و فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار ُم
  از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  داشتندو باغيرت، که عاراين انسانان زحمتکش . فراهم ميکردند

  .زيستند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
د گرديد، هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها آبا

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه اين مهمانان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری 
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامانمورد بی مهری اکثريت بزرگ مرد  ميگرفتند و هم آخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار
کريم چون بودند و هستند ايرانيان . ايشان" تمام" و نه مردم آن سامان" اکثريت بزرگ"ميگويم، مورد بی مهری 

 مساعی در حقشان ميرسيدند و از هيچگونه بذلپناجوی و درمانده  و دلسوزی که به داد اين مهمانان و رحيم
  !!!!يدند، که حسابشان کامًال جداست و اجر شان هم بر خدادريغ نميورز

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، عالقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، القل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنالين"زمانی در سايت . اش مسمی ساخته ام" تر خاطرات ايراندف"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

ۀ باوقار و مبارز هللا الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفح" افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنالين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . تقديم هموطنان ارجمندم نمايم

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
    .يران منعکس ساخته بتوانمخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ا

  
  

    و"موال لِ ـــگ" وراِنـــــرست
  مانند کاهه  ب)١(چلو مرغی

  " )دفـتر خاطرات ايران"( 

  )برگ دهم ( 

طی طريق مسير مارپيچی و پيچ و خمهای صعـب العبورش، باالخره رسيديم به قـرب و منزل بعد از دو ساعـت 

 دوست حق که در دل کوه  منزل گزيده و خود را تا جاودانه اسير اين خانۀ ــ  ولی و"  امامزاده داوود"جوار زيارت 

  .خاک و سنگ ساخته است
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مردم ايران به اولياء اهللا و مقـربان درگاه خدا ارجی بزرگ ميگزارند و هم طبع خوشگذران ايشان در پی دريافـت 

کنار سبزه و نبات و آب روان، بساط  کوچکترين لحظه هاست، تا در محيط فـراخ و آزاد،  زير چرخ نيلی و در 

 که بر همين منظور بدين بقعۀ متبرکامروز نيز عـدۀ کسانی . نشاط  بگسترند و با دوستان و همگنان به شادی بنشينند

 ميگشتند و الحق که ی و آن سویتا چشم کار ميکرد، انبوِه آدميزادگان بود، که اين سو. رسيده بودند، اندک نبود

ما " هم خرما و هم ثواب " اين کار ايشان همان مثل معروف.را زنده ساخته بودند" مورچه خانه"و حديث مورچگان 

يعنی که با زيارت، هم کسب ثواب ميکنند و هم انبساط خاطر همی يابند  و  رنج و مرارت  روزمره . را زنده ميسازد

 مردم اين خطه واقعًا.  است مکدر ساختهرا ميزدايند؛ که گرد و غـبارش بر روی همه نشسته و ظاهـر و باطن را 

مثل . نيستند، که غـم و الم آمده و نيامده را بخورند"  غمدرون"ند و مانند مردم ما زنده دل اند و تن به رنج نمی سپار

دارند و نه " زنده دل"نه مردم ما دلی زنده و طبعی ".  چيزی آسيا کند اس و چيزی گندم تر"مشهور ما ميگويد، که 

" انسان مولود محيط خود است"همان که گفـته اند، . زندگانی ايشان، چنين زمينه ای را برايشان ميسر ميگرداندوضع 

  .در مورد مردم ما و افغانستان محبوب ما بسيار صادق افـتيده است؛ الاقـل در همين مورد خاص

و گذر از بين جماعـت انبوه  وحشی طبيعت بس زيبا و دست نخورده و ديدنی ز طی مسير طوالنی و ديدن مناظربعد ا

شده بودم و چشمم رستوران ها و " گشنه"گفـتۀ عادی ه مردم، که همه توان و انرژی فـرسايد، سخت گرسنه و ب

در اندرون هـر يکی، نگاه می افـگندم  و در جست و جوی و پاليدن جائی بهتر . طعامخانه ها را زير نظر داشت

بدانجا اندر شدم و به رسم .  نظرم را جلب کرد"رستوران گل موال"بودم،  تا اينکه لوحۀ بزرگ و پر زرق و برق 

اصطالح ه  و چارزانو نشسته، منتظر نان و بدرآورده، روی تختی منزل گزيدهبنتی آنجا کفـشهايم را سمعمول و 

سفارش و ، " مرغ چلو"  مردم و به حساب ما"چلو مرغ"مانند بسا اوقات ديگر، به . ماندم) ٢" (َغـذا "ئیاينجا

ی "مرغ چلو"  حاضر گرديد، اما چه "رغچلوم"دير نپائيد و . فـرمايش دادم، که در ملک ما حديثش بر سر زباناست

 و مرغی بی جلوه و "کاه"برنجی بيمزه بمانند .  گوئی از آن رخت برسته بود)٣"(مزه و تزه". که خدايت نشان ندهـد

جلوه . از آن خورده و بقـيه بگذاشتم) ٤(با کمال بی ميلی چنگالی.  نديده بودمه ماننده اش درحياتمرونق از هـر نگاه، ک

ظاهـری رستوران و خوراکهای بی مزۀ آن بياد همان غـزل " لين و دين"و برق و به اصطالح کابلی ، و زرق 

  :مشهور حضرت حافـظم  انداخت، که 
  

  نه هـرکه چـــهره برافـــــروخت دلبری داند          نه هـر که آينـــــــــــــــه سازد سکـندری داند

  نشست          کالهــــــــــــداری و آئيــــــــــن سروری داندنه هـر که طرف کله کـــج نهاد و تند 

  هـزار نکتۀ باريکـتــــــــــر ز مو اينجــاست          نه هـر که سر بتراشـــــــــــــــد، قـلندری داند
  

  را بر زبان درود بسيار بروان پاک لسان الغيب حافـظ شيرازی فـرستادم  ــ  که صدها سال پيش، حديث امروزيان

  . رانده بود ــ  و ترک  آن بقعه کردم

  

  

   ،١٩٩٥ آگست ٢٥ روز جمعه،  ١٦ساعـت 

  ميدان آزادی ــ  تهران
      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات 
 معکوس چيزيست، معموًالبسا ترکيبات " فارسی ايران" در. نامند" مرغ چلو"آنست که در ملک ما " چلو مرغ" ــ ١

 "زنده دل"ما . و اين هم از وجوه تمايز دو لهجۀ فارسی دريست، در ايران و افغانستان.  رواج دارند"دری ما"که در 

چلو "و " آسيمه سر" ميگويند و" دل زنده"و در ايران ... و " مرغ چلو"و " ماهی چلو"و " سراسيمه"ئيم و ميگو

  ...و  " چلو مرغ"و " ماهی

يکی همانا قـرصی مشهور که معموًال از آرد گندم پزند و . در دو معنای متفاوت بکار می رود" نان" ــ در دری ما ٢

تلفـظ ميکنند و " غ"را به فـتح " غـذا"مردم ايران.  گويند" طعام"و " ِغـذا"بی که در عـر" خوراک"دگر در معنای 

در ملک ما وقـتی گفـته . است" جنگ ، نبرد ،  پيکار"را  بياد ميدهـند، که نيز عـربی بوده  و در معنای " َغـزا"کلمۀ 

، يعنی " فالن کس بسيار نان کرده بود"و وقـتی زنان کابلی گويند " طعام و غـذا بخور"يعنی که " نان بخور"شود که 

آنچه از غـذا و طعام پخته بودند، "يعنی " نان شان بيمزه بود"و يا وقـتی گوئيم ". غـذای بسيار و متنوع پخته بود"که 

در کالم بزرگان متقـدم و پيشينيان مفخم ادب دری نيز بسيار و به " غـذا و طعام"در معنای " نان"کلمۀ ". بی مزه بود

َسَرگی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان "ت بکار رفـته است، که من مثالی از آن را از مقالۀ مبسوط خود کثر

  :نقـل ميکنم " عاميانۀ دری

ذاست، و شايد در بسا ـ در ملک ما جزِء حتمی غ"  نان. ("ذا خوردن،  طعام صرف کردنـ غ =نان خوردن  «

 را بکار بندند، که "ذا خوردنـغ"وض ـ مأنوس نيست و در ع"ن خوردننا"در ايران ترکيب . )جاهای ديگر نيز 

 ... ":  گويد"تاريخ مسعودی"ضل بيهقی در تاريخ مشهورش بنام ـابوالف.  باشد" فارسیـربی ــع"مصدر مرکب 

دمان و ـ مقيان وـرمانبرداريم، و امير بازگشت و خوانها نهاده بودند، همه اعـتند  که فـهمگان زمين بوسه دادند و گف

دمان را که نامزد اين جنگ ـتغدی و ديگر مقـ، چون فارغ شدند ساالر بکنان خوردناولياء و َحَشم را بنشاندند به 

اين مقاله در آرشيف بنده ( » )  ياضـنی و داکتر فـ تاريخ بيهقی، چاپ داکتر غ۴٨٣ ص (» ....بودند، خلعت ها دادند

  )موجود و قابل دريافـت است" آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "در يگانه پورتال 

است که در زبان عاميانۀ دری کابلی باهم يکجا استعمال ميگردند،  چنانکه " مزه"مرادف " مزه"بر وزن " تزه" ــ ٣

  "فالنی به مزه و تزه چه ميفهمد؟"و يا ."  نانشان هيچ مزه و تزه نداشت: "گويند 

را فقط و " چنگال"در ملک ما . نامند" چنگال"در فارسی ايران دن فرنگيست، که از اسباب نان خوررا " پنجه" ــ ٤

که منسبوب به " چنگالی". ندگوي" از و باشه و عقاب و غيرهچنگال ب"فقط در مورد پرندگان بکار برند، چنانکه 

 و روغـن  گويند، که از ريزه کردن نان خشک و پاشيدن بوره"ی سردستیغـذائ "به ) صفت نسبت( است" چنگال"

  .داغ کرده روی آن، درست کنند

   

 


