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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

   )مقالۀ سی و پنجم( 
 
 

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٧ سپتمبر ١٧برلين، 

  
  
  
  
  

  مــمت واالی بابه خـــــــارکشغـالم ه
  دکشکه خار غـم کشد و منت خسان ن

  
ميگشت و از اين طرف تا آن طرف را به اصطالح  م در صفحات عمر دراز که گوئی ثانيه ای بيش نبوده، فکر

ان در آن زمان زب( ناگه  در صنف پنجم  و يا ششم مکتب قـرار گرفـتم  و کتاب قـرائت فارسی ". گز ميکرد"کابلی 
 ميخواندم و ميخواندم تا به قـطعۀ جانانه ای با مطلع باال. پيش رويم گذاشته شد) ميگفـتند " فارسی"ما را هم " دری"

گفـتم چرا برداشت امروزۀ خود را ازين نشيدۀ پرمحتوا ننويسم و . رسيدم ، که شهکاريست از استاد ضياء قاريزاده
  تقـديم خوانندگان ارجمند نکنم؟

ن دوره و دوره های ماقـبل و ديدگان آتب مک قـطعه را مينويسم ؛  با وجود اين اطمينان که اکثريت من تمام اين
مابعدش اين قـطعۀ پرمعنی و مطنطن را خوانده بودند و باز با اين يقـين که دوستداران شعر و ادب  ديار ما با اين 

  : پارچۀ کم نظير آشنا ميباشند 
  

  ـــــــــــــارکشم         که خـــــــــار غـم کشد و منت خسان نکشدغـالم هـمت واالی بابه خـــــ
  ز صبح تا سر شـــب پای وی به رفـتارست         عجــــــــــب که آبله از دست او فغان نکشد
  ز دشت تا ســــــــــــر بازار  اشک  آبله اش         خطی کشيده ز گوهــــر که کهکشان نکشد

           که بار منت دونـــــــــــان پی دو نان نکشدــــــار ازان شانه اش نشد خالیز بار خـــــــ
  پای خارپوش خود است          ازانکه منت مرهــــــــــــم ز ناکسان نکشدو رهـين دوش خود 

  نان نکشدـــــــــــــری بيگانه امتــيـهميشه تکـيه به بــــــــــازوی خويشتن دارد          ز دستگ
  عـروس خوشگل مقـصد کسی به دوش کشد         که نقـد وقـت ز کـف مفـت و رايگان نکشد

  
 چاپ انجمن فـرهـنگی ــ اجتماعی "ضياء قاريزاده منظومه های انتقادی و اصالحی  گزينۀ"« اين قـطعه را از روی 

 چنين  مقطع ــ ــ ين رساله مصراع اول بيت آخردر ا. برگرفـتم»  تورونتو ، کانادا ١٩٩٤افغان های باشندۀ  کانادا، 
عـروس " من مگر درست بياد دارم که در آوان صباوت کلمۀ ".عـروس خوشگل عـشرت کسی بدوش کشد": آمده 

شاهـد مقـصد و "چون در عـرف ادبيات ما . م و اين ترکيب رسا تر هـم هـستي خوانده بود" ...خوشگل مقـصـد
" معشوق"و " عـروس"همانا " شاهـد" معمول است ــ  و منظور از "و مراد و غـيرهممقـصود و مطلب و مطلوب  

  .را خود بخود تضمن ميکند" عـشرت"باشد ــ  که " محبوب"و 
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نهاده شده و بر عـلو و مناعـت نفـس که خاصۀ انسانان آزاده " اتکاء بخود"و " همت"هـستۀ اين قـطعۀ پند آميز بر 
ی که با وجود از دست دادن جوانی "کوژ پشت"به خارکش پير و قـد خميده و باصطالح ايرانی عـينًا به مانند با. است

کار می کرد و عـرق جبين بر زمين می ريخت،  تا از حاصل . و نيروی شادابی، بر بازوان توانای خود متکی بود
  .خود را تأمين کند" چوچ و پوچ"کار و کد يمين خود ، نفـقۀ عايله و 

مله را مينويسم به ياد هـزاران و صدها هـزار هموطن کـهنسال خود می افـتم، که با وجود کبر سن، با وقـتی اين ج
دهـقانان پير هـشتاد . محاسن سفـيد و مبارک خود، کار ميکردند و زندگائی خود را از مزد شست خويش پيش ميبردند

 ميکاشتند، درو ميکردند، حاصل ميگرفـتند و ازين ساله را ديده بودم، که سر زمين خود بيل ميزدند، قـلبه ميکردند،
ی ريش "جوالی ها"حماالن و باصطالح عام ما . حاصل نه تنها خود، بلکه يک مملکت را نان و خوراک ميدادند

سفـيدی را بياد دارم، که بار گران چندين سيرۀ آرد و زغال و چوب را تا فـواصل بسيار دور حمل ميکردند  و چند 
و . اين بار سنگين را روزانه بار بار ميبردند و پولی اندک برای امرار معاش کمائی ميکردند. ميگرفـتندروپيه اجرت 

مزدور کارانی بخاطرم . خوراک چاشت شان نان و ميدۀ انگور و توت و حد اکثر يک چاينک چای تلخ ميبود
و گل حمل ميکردند و از صبح تا شام  ميگذرند، که در عـين پيری با قـوت جوانی بر سر تعمير کار ميکردند، خشت 

بلی؛ اينان ، . کار ثقـيل و طاقـت فـرسائی را بر خود هموار نموده  و در آخر روز بيست سی افغانی حاصل ميکردند
اين هموطنان باغـيرت ما تمام اين کارهای شاقه را متحمل ميگرديدند، تا از پول حالل ــ حالل بمانند شير مادر ــ 

اينان ننگ ميدانستند که با تن سالم ، از کسی استمداد کنند و کمک . و اهـل بيت خود را برآورده بسازندزندگانی خود 
 .بخواهـند

، از تمام رنجبران عـرقـريز وطن،  به شکل )١(استاد قاريزاده ، که خداوند بزرگ ايشان را در کمال سالمت نگهدارد
ين انسان باهمت و متکی بخود ، ميگردد و در وصفـش قـطعه ای را برگزيده و غالم همت چن" بابه خارکش"سمبوليک 

  .     عالی انشاد ميکند، که تا جهان است بر سر زبان است
  

  .بافـته شده" کشيدن"اين ترانۀ جانانه از نگاه شکل و لفـظ از ترکيبات مصدر 
نزد خاص و عام ماست و کسی زبا" بابه خارکش"کسی که خار ميکشد و افـسانه های فـولکلوريک " :  خارکش"ــ  

  .نشنيده باشد" بابه خارکش"نيست که دورۀ کودکی را در وطن عـزيز ما گذشتانده  و از 
و " خار"بکار رفـته و چه زيبا پيوند داده استاد قاريزاده  کلمات " منت خسان کشيدن"در برابر "  خار غـم کشيدن"ــ  
و ديگر همان "  شخص پست و دون همت  و فـرومايه"د، يکی در دو معنی استعمال ميگرد" خس"کلمۀ . را" خس"
بکار " خس"را بحيث جمع " خسان"باهـم تجانس دارند، شاعـر " خس"و " خار"در حالی که ". ريزۀ کاه و گياه"

  .تشبيه گرديده" خار"به " غـم"البته درينجا  .برده و مفهوم اولی را از آن اراده فـرموده
 پای بابه خارکش از دست کار طاقـتفـرسايش ، به فـرياد شاعـر در عجب افـتيده که آبله های": هفغان کشيدن آبل"ــ  

  .اندر نميشود و فغان نميکشد
استمرار و جاری " کشان"ــ  " کشان"و " کاه"و  ترکيب زيبائيست مرکب از ) ٢"(کاهکشان"مخفـف " کهکشان"ــ 

و چه قـدر زيبا ترکيب ). ٣(راست گردد"  کاه"ری که از کشيدن را نشان ميدهـد ــ  يعنی مسي"کشيدن"بودن عمل 
  . را که در مسير راه خطی از گوهـر ميکشد، خطی که کهکشان هم بگردش نرسد" اشک آبله"فـرموده استاد 

ار بک" دونان"را در برابر ) دو دانه نان" (دو نان"استاد :   يکی دو نان و آن هـم بخاطر" بار منت کسی را کشيدن"ــ 
ميفـرمايد که بابه خارکش ريش سفـيد بخاطر . است" اشخاص فـرو مايه و پست"و در معنای " دون"گرفـته که جمع 

  .را نميکشدو فرومايگان نان ، منت دونان 
  

بلی هموطن ؛ رنجبران و زحمتکشان وطن همه بر همين قـرار اند ، که عـرق بريزند، رنجها را تحمل نمايند ، ولی با 
  ).زندگی کنند( بزيند  آزادهوارسته و ، و قامت افـراشتهسر بلند 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات  
  .دستاد قاريزاده در قيد حيات بومان ا ــ در آن ز١
 ترکيب زيبای عاميانۀ دری ماست که از زمانه های پيشين به يادگار مانده و خصوصًا در کالم "راست کردن"ــ ٢

گی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ َرَس"من ضمن مضمون  مبسوط . روستائيان ما جاری و ساريست
  :شرحی مفـصل نوشته بودم که مايلم آنرا درينجا عـينًا نقـل کـنم " راست کردن " در مورد مصدر مرکب"دری
 در  بلخیناصر ُخسرو.  )خصوصًا روستائيان کابل زياد بکار برند(  درست کردن، ساختن  =راست کردن  « 

و .  شام و اين شهِر ُصور معروف است  به مال و توانگری در ميان شهرهای ساحل« : رموده ـ ف"رنامهـسف"
. مرد نيک منظر و توانگر. تندـيل ميگفـقـب،  پسر ابو عـمردمانش همه شيعه اند، و قاضيی بود آنجا، مردی سنی مذه

  ». رگين نهادهــقـُهای زرين و ن دانـناديل و چراغـرش و طرح قـ، و آنجا بسيار فراست کرده اندو در شهر مشهدی 
    )ر نامه، چاپ نادر وزين پورـسف ١٩ ص   (



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و در متن، "برهـتن، شهادتکده، مقـمحل حضور ياف"يعنی   "مشهد. " امروزی قـرار دارد در لبنان"صور"شهر  
 .      "سالون شهری" و  بحساب امروز "محل تجمع مردم"

   :رمودهـ در بوستان فـــّلشيخ َاج
 

  کرد     که با شير زور آوری خـــواست     راست کردنيـــــن ـيکی  پنجــــۀ آه
  

.  و ميخواست به جنگ شير برود و گويا با شير زور آزمائی کند) درست کرده بود  (کسی پنجه بکسی ساخته بود
  :  از نظر بگذرانيمشحکايت شيرين و پند آميزيست،  که بهتر است بتمام

 
 ــردـــــواست کـــ    که با شير زورآوری خ      راست کردنيــــن ــــۀ آهــــی پنجــــــيکــ

 ــر زور در پنجــــــــــۀ خود نديدـــــ     دگــسرپنجه  در خود کشيد      ه ــــچو شيرش بــ
 نينش بــــــــــزنــــــۀ آهـــــ    به سر پنجـــ   ــر چـــه ُخسپی چو زن    ــــتش آخــيکی گف
  تـــه با شيـــــــــر گفـــ پنجــ     نشايد بدين  ت    ــــــاره در زيــــر گفـه بيچــــــشنيدم کـ

 
  ) روغیـ کليات، چاپ مرحوم ف٣٠٠ص  (
  

 الهام ميگيرد شود، که از طرز تفکر و ديد همان روزانتساب زنان به ُجبن و کم شهامتی در ادبيات دری زياد ديده مي
  ». بدين باور اند نوز هم  مردمـو متأسفانه ه

 را برای هموطنانی که از اصالت زبان " اصطالحات در زبان عاميانۀ دریَسَرگی و ديرپائی لغات و"مطالعۀ مقالۀ 
اين . تقـليد ميکنند، صميمانه و در کمال عـجز سفارش ميکنم" فارسی ايران"دری افغانستان اطالع ندارند و از 
بردوام "  آناليننافغان جرم"و نيز در پورتال" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مضمون در آرشيف بنده در پورتال 

  .قابل دريافـت است
  
 galaxias"  يونانی قــديم"خوانند که از زبان Galaxie  و Galaxy را در زبان های فـرنگی "کهکشان"ــ ٣

(γαλαξίας) برخاسته و اين از لغت يونانی gala (γάλα,) در زبان المانی . اشتقاق گرديده" شير" به معنای
Milchstrasseاست و در لسان انگليسی " جادۀ شير"ظًا در معنای    گويند که  لفـMilky Way ناميده شود، که 

و نيز " زبانهای سالوی"که زبانيست از خانوادۀ " چکی"در زبان . را ميدهـد"  جادۀ شيری"تحت اللفـظ معنای 
ايد در زبانهای ش. نامند" مسير شيری"معنای  و در Mlečná Dráha، "هـند و اروپائی"مربوط  به خانوادۀ بزرگ 

ی يونانی ميباشد، پيوند خورده "گاال "gala (γάλα)که باطنًا عـبارت از همان " شير"ديگر اروپائی نيز اين لغت با 
  .اند" يونانی باستان"مسلم مگر اينست که تمام اين ترکيبات در واقع ترجمۀ باللفـظ  از .  باشد

ترجمه کرده " راه شيری" را به اقـتفاء از زبان انگريزی Galaxy " گلکسی"بعض فـرهـنگ های لغت چاپ  ايران 
زيرا وقـتی ترکيب بسيار رسا و قـشنگی چون . است" قـبيح"اند، که ترجمه ای باللفـظ و از نظر بنده ، بس 

موجود باشد، ضرورتی ديده نمی شود که به ترجمۀ تحت اللفـظ و مضحکی دست بزنيم و مزاج و طبيعت " کهکشان"
" کاهـريزان"شايد بتوان از ترکيب " کهکشان"در عـوض کلمۀ خوشنما  و خوشنوای . را ناديده  بيانگاريمزبان دری 

هم کار گرفـت و اين دو ترکيب آخرين که هـمين اکنون  از ذهـن اين قـلم برخاست،  شايد " کهـريزان"يا مخفـفـش 
 .قـرار گيرد" لغت پردازان"و "  لغـت نويسان"مقـبول نظر 

  
 

 
 


