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  !!!کابل بی زر باشه و بی برف نی

به  )قديم و نديم("قديم و اديم"از  خود شانبسيار قديم و باصط�ح از مردم دوست داشتنی کابل 
 "ه و بی برف نیشکابل بی زر با"ارزش برف و برفباری پی برده و ضرب المثل کام�ً بجای 

  . را ساخته بودند، که تا به امروزه روز ورد زبانھاست" بی برف نی ه،کابل بی زر باش"يا 

ر؛ چه وقتھائی بود که از کثرت برف کوچه ھا و کوچه بنديھا و ياد برفباريھای کابل نازنين بخي
در کوچه ھا قدھای برف سر ھم کوت ميگشت و کوتھای برف . کوچه تنگيھای کابل بند ميشد

و برای گذشتن . شباھت به سلسله کوھھای کوچکی پيدا ميکرد، که پشت سر ھم قرار ميگرفتند
د تا خلق خدا از باEی آن بگذرند، چنان که از پله ھای ازين کوھبچه ھا آنھا را پته پته می آراستن

مردم کابل برف بام خود را اگر در پشت سر خانه کدام ميدانی يا خندق ميداشتند . زينه ميگذرند
ھا محروم بودند، برف "برف انداز"به ھمانجا گزلک ميکردند و آنھائی که از داشتن چنين 

ھمان بود که . چۀ پيش روی خانۀ خود می انداختندبامھای عريض و طويل خود را يکسره در کو
کسانی که . در بغل ھر خانه و خصوصاً در وسط کوچه برف روی ھم ريخته کوت ميگرديد

بامھای بر در بر داشتند و خود برف خود را پاک کرده نميتوانستند، برفپاکھا را استخدام 
به کسی گفته  "برفپاک". ودندميکردند، که در چنين روزھا در ھر کوچه در گشت و گذار ميب

ميشد، که در بدل پول برف ديگران را پاک ميکرد و برفپاکھا بيشتر از برادران ھزارۀ ما 
چون ھزاره جات بسيار برفگير است و ھموطنان ھزارۀ ما با ھوای فوق العاده سرد . ميبودند

برفپاکھا لباس . ودھزاره جات عادت کرده ميبودند، در واقع خنکھای کابل نسوار ايشان ھم نب
  : گرم و کلفت بتن ميکردند، از خود بيل ميداشتند که باEی شانه گذاشته و به جار بلند صدا ميزدند

  !!!"وی برفپاکبرفپاک اُ "

  يا 

  "برفپاکای برفپاک"
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بعضاً مگر از چوب . ميناميدند، که معموEً از چوب بيد درست ميشد "راشبيل"بيل برفپاکی را  
راشبيلھای چوب توت پھنتر ميبود . شبيل ميساختند، که به قيمت گرانتر ميبوددرخت توت ھم را

  . و بَر و يا وايۀ بيشتر ميداشت

در زير خانۀ ما در پھلوی دروازۀ درآمد، در گذشته ھا طويلۀ اسپ وجود داشت و چون در زمان 
گذاشته بوديم؛ البته ) ینانوا(ما ازين طويله استفاده نميشد، آن را در دسترس خليفه بسم هللا نانبای

يا  "خانه واE"آخر . در بدل کرايه و به شرط اينکه خمير ما را بدون اجرت و بدون نوبت بپزد
بخود اين حق را ميداد و مردم گذر ھم ازين کار اظھار انزجار نميکردند و اگر  "صاحبخانه"

 مردی بود قوی الجثه خليفه بسم هللا. کسی خوش و خفه ھم ميشد، درد خود را به قراری ميخورد
را مردم کابل  "گرگندی" ".گـُرگـُـنَدی"و چارشانه مگر کوتاھقد و پُر و چارُکنجه و باصط�ح 

ريش خليفه بسم هللا . برای کسی استعمال ميکردند که جسيم و چارشانه ميبود و قد کوتاه ميداشت
بروتھای خليفه بسم هللا در . ھميشه رسيده ميبود و بروتھايش دبل  و درشت و پھن؛ بمانند بُرس

گذر ما آنقدر َعلـَم شده بود که بروتھای ديگران را از نگاه پھنا به بروت بسم هللا نانبای تشبيه 
با وجودی که خليفه بسم هللا قد کوتاه داشت و دستھايش ھم طبعاً کوتاه بود، اما نانھای . ميکردند

و . سم هللا برخ�ف قدش، بسيار دراز ميبودبسيار بزرگ در تنور ميزد و نانھای دستپخت خليفه ب
و نان خوب آن بود که برشته ميبود و . معلومدار که نانھای ما را از ھر کس ديگر بھتر ميپخت

تنوری . خليفه بسم هللا گويا نانھای ما را درست و فرمايشی پخته ميکرد. گلنار و بمانند گل چراغ
خليفه بسم هللا با آن قد پِستش که از آن تنور بزرگ  که تعبيه کرده بود بسيار بزرگ بود و آفرينِ 

را مردم کابل به کسر حرف اول تلفظ کرده و آن را محض " پست"کلمۀ . استفادۀ اعظمی ميکرد
) بکسر اول( "پست"شايد اين کار را از آن ميکردند، تا بين . به کار ميبردند "قد پخچ"برای آدم 

را محض در معنای ) بفتح اول( "پست"چون کلمۀ . فرقی گزارده شود) بفتح اول("پست"و 
ً کلمۀ . به کار ميبستند "رذيل و فرومايه" را ُمَصغَّر ساخته و ) بکسر سين("پست"بعضا
  !!!ھم ميگفتند؛ البته از روی تحقير و استحقار) به کسر پ"(پستول"

ه بود و پيش کابل آورد "ده سبز"ماھری را از ) تنورساز(روزی که خليفه بسم هللا، تندورساز
تنورساز گل مخصوص را باEی يابو از ده سبز با . روی ما تنور را ساخت، مثل افتو يادم است

گل رنگ زرد داشت و درست پخته شده بود و پخته کردن گل ھم حديثی دارد که . خود آورده بود
کرده  ھمينقدر گويم که گل و خاک خاص را بدين منظور انتخاب. درينجا امکان بازگفتنش نيست

و بعد از آنکه آن را تر ميکردند، آنقدر با سوته ميکوفتندش، که گل مثل موم و ساجق استوار و 
بعض کسان تنوِر ساخته را ميخريدند، مگر نانبائی ھای ک�ن مصلحت را در آن . چسپناک ميشد

زرگی تنور البته انتقال تنورھای بزرگی به ب. ميديدند، تا تنور را فی المجلس در حفره اش بسازند
خليفه بسم هللا با وسائل معمول آن زمان از قبيل خر و قاطر امکان نداشت، از ھمينرو آن را در 

ساختن تنور ھم خيلی دلچسپ بود، خصوصاً وقتی ميديديم که گل . خود نانبائی ميساختند
مخصوص را چطور لوله کرده و رده به رده روی ھم  گذاشته و از دو طرف با تپک پھن 

به آله ای ميگفتند که معموEً از سنگ ) به فتح دو حرف اول"(تپک". ند و شکل ميدادندميکرد
بشکل ِگرد ساخته ميشد و از خود دسته ای داشت مانند نوک پستان که بين انگشت ميانه و 

خوانندۀ عزيز . تپک ھای معمولی را از گل ساخته و بعد پخته ميکردند. شھادت جای ميگرفت
 ِگلِ "در دو معنای متفاوت بکار رفته است، يکی برای  "پخته کردن"کلمۀ متوجه ميگردد که 

که با سوته کاری دوامدار يا انداختن زير پای گاو و گشتاندن چندين روزۀ گاو از باEی آن،  "خام
از طريق حرارت دادن ادوات ساخته شده که در داشھای  "پخته کردن"و دگر . عملی ميگرديد

و  "چينی"و  "اشيای سفالين"و  "خشت پخته"؛ مث�ً در ساختن مخصوص صورت ميگيرد
  .و غيرھم" کاشی"

ھمين حاE که اين سطور را رقم ميزنم، نيمۀ روز يازدھم دلو است و سالروز وفات پدر 
سال پيش از امروز در چنين روزی بر اثر سکتۀ قلبی در  45پدر بزرگوارم دقيقاً . پدزرگوارم

يعنی در جوشِ دورۀ جوانی ــ پدرود حيات گفتند و عالمی از آرزوھا  سن پنجاه و سه سالگی ــ
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و چه خط مرواريدگون و نوشتۀ فصيح و زيبا داشتند، که از کمتر کسی . را با خود به گور بردند
  .نظيرش را ديده ام

  !!!روح شان شاد و فردوس برين مأوای شان باد 

يگذاشتندش تا خشک شود و تا تنور خشِک برای يکی دو روز مبعد از آنکه تنور ساخته ميشد، 
و ھمينکه تنور . خشک نميشد، به پخته کردنش دست نميزدند "بنگ واری"خشک و باصط�ح 

صحيح خشک شده بود در ميانش ساعتھای متوالی آتش ميکردند و با ھيزم فراوان و با استفاده 
بعد از آنکه تنور پخته . رداختنداز ک�ھبته که النگۀ شديد و جّرار داشت، به پخته کردن تنور ميپ

  .شده بود، چار طرفش را خاک می انداختند و لِين و ِدين دور تنور را درست ميکردند

پيش از پختن نان اول برای مدتی در تنور بُته و خصوصاً ک�ھبُته آتش ميکردند، تا حرارت 
ه و با حرکت سريع بعد دستمالی بزرگ و چرک و چتل را تر کرد. کافی برای نانپزی را بگيرد

برای پختن معموEً . دورانی چندين بار جدار تنور را از پايان تا باE از آلودگيھای دود ميروفتند
يکی کسی که خمير را زغاله و بعد تُنُک ميکرد و پنجه ميگرفت و او را : سه نفر بکار بودند

کرده خمير تنک شده و  بود که دست خود را تر "نانپز"دگر . ميخواندند) ناخنگير("ناخونگير"
پنجه گرفته را با يک حرکت سريع کش کرده و در داخل تنور ميزد و در عين زمان باEيش از 

بدين ترتيب دورادور تنور را نان ميگرفت و . پائين بطرف باE پنجه ھای خود را کش ميکرد
ی چنگکدار و لحظه ای نميگذشت که اولين نان پخته ميشد و نفر سومی آن را با دو سيخ ــ يک

و چه . ديگری پھن ــ از تنور بيرون می آورد و روی تخته ای چوبی ميگذاشت تا سرد گردد
  .کيفی داشت نانی که تازه از تنور بيرون ميبرآمد که آدم از مزه اش سير نميشد

مراد از نان ُچنگی خميرھائی ميبود که . خليفۀ نانبای ھم نان ُچنگی را ميپخت و ھم نان خود را
يعنی بشکل زغاله زغاله از ھر خانه ميرسيد و خليفه در بدل  "زغاله کرده"داخل ُشگور در 

ُچنگی مگر عمليۀ ديگری را نيز . اجرت ــ خواه پول و يا خمير ــ به پختن آن ميپرداخت
ميناميدند و مراد از آن مقداری از خمير بود که زغاله چی به استشارۀ نانبای از بَغـَل و بُغـُـِل ھر 

اين کار که تقلب و دزدی بود، با . غاله با دو انگشت قيچی کرده و در خميردان می انداختز
و . تردستيی خاص صورت ميگرفت؛ يعنی با مھارت و سرعتی که خميرواE اص�ً متوجه نميشد

اگر خميرواE خود حضور نميداشت و ميدان شغالی ميبود، چنگی کردن سر زلف زغاله چی 
که بصورت ارجل بر اثر چنگی کردن از ھر شگور جمع ميکردند بعد با خميرھائی را . بود

خميری که خود در تغارۀ بزرگ و مستطيل شکل چوبی خود کرده بودند، گد کرده و از آن نان 
قابل تذکر است که پايھای شاگرد نانبای ھميشه پاک و . مورد فروش را پخته ميکردند

بيخی بَل ميزد و ميدانيد چرا؟؟؟ برای اينکه شاگر ميبود و از پاکی و سترگی ) سترده(ُسـتره
نانبای خمير را با پای تھيه ميکرد، يعنی که در تغاره درآمده و با پای خمير ميکرد و اگر در 

  ....ابتداء پاھايش چرک و چتل و قُورزده ھم ميبود، در ظرف چند روز پاک و نمازی ميشد
  

خليفه بسم هللا . بود و بيل خليفه بسم هللا نانبایتيم و گپ سر برفپاکی از موضوع خيلی دور َجس
مه کتی "راشبيلی داشت بسيار بزرگ و پھن که آن را بدست ھيچ کس نميداد و خود ميگفت که 

  .بود "احتياط"خليفه بسم هللا ھمانا )ِ به فتح اول("اتيات"و مراد از . "بسيار اَتيات ميکنم ازی بيل

ر يک گوشۀ بام کوت ميکردند و بعد از ھمانجا بيل را از معموEً برف را از عقب روبيده و د
و خليفه بسم هللا که نام خدا آدم . برف تکک کرده و از سنج بام بطرف برف انداز پرتاب ميکردند

زورآور و تنومندی بود، با ھر بيل مقدار بزرگی از برف را که بدون مبالغه باندازۀ يک صندلی 
چون بامھای ما . د ــ گرفته و با قوت بطرف کوچه گزلک ميکردخرد ميبود ــ خدا گردنم را نگير

  :بسيار دور و دراز بود و برفپاکی بامھای ما ھم کار آسانی نبود؛ که بزرگان گفته اند

  !!!برفش بيشتر ،ھرکه بامش بيش"
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خليفه بسم هللا  .ھميشه بمدد ميرسيدند و دست بدست ھم داده برف را ميروفتند از ھمينرو دوستان
ميگفتيم، می آمدند و با پدر مرحوم و کاکاھايم  "رامت"پسرش رحمت هللا جان که او را  با

. يکجای به برفپاکی ميپرداختند؛ و ما در آن زمان ھنوز ُخرد بوديم و قدرت اين کار را نداشتيم

برای . برفھای سابق کابل واقعاً کمرشکن بود و اگر زود پاک نميشد، چِت خانه را ميلمباند
رَدلـَک ـَ گ"،  "نرمک نرمک باريدن برف"ن برف اصط�حات زيبائی ساخته بودند؛ مث�ً باريد
  ....و  "پاغنده پاغنده باريدن بر ف"،  "غلبيک کردن برف"،  "برف )زدن(کردن

  .بود" باريدن برف با شدت ھرچه تمامتر"مراد از " برف )ِزدن(ک کردنـَ لردَ ـَ گ" ــ

باريدن شديد و متراکم برف بود، چنان که آرد از غلبيل "ز ھم کنايه ا" غلبيلک کردن برف"ــ 
  .بريزد) غربال(

باريدن برف به مانند پاغنده ھای پخته است، يعنی با " از مراد" پاغنده پاغنده باريدن برف"ــ 
  ".دانه ھای بزرگ و آھسته آھسته و  رقصان رقصان

  .شست سال پيش برف و برفباری در کابل جانِ  و چنين بود حديث

، می آمدند و برفھای ميگفتند "بلديه"ن وقت وقتی ھوا خوب ميشد، نفرھای ښاروالی که در آ
کوچه ھا را ُکنده ُکنده کـَـنده بر پشت حمل کرده و در ميدانيھای بزرگ قرب و جوار انتقال 

پسانھا  .بھترين جای بود از برای انداختن برفھای کوچه "باغ قاضی"و برای کوچۀ ما . ميدادند
ميناميدند، که معموEً " معابر" نفرھای موظف بلديه را. گر از کراچی دستکی ھم استفاده ميشدم

  .معابرھا موظف بودند برای تنظيف کوچه ھا در تمام فصول سال  .افراد پشکی ميبودند

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2012جنوری  30ــ برفباری کابل نازنين   


