
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural فرهنگی ادبی ــ
     

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
  5112 جوالی 11برلین ــ      

 

 

 جواب مقالۀ استاد بزرگوار داکتر هاشمیان

 (اولــ بخش  دومقسمت )

هم این، که در قسمت آخر  لیلو د ؛مینویسم "قسمت سوم"بعد از و اصول متعارف این قسمت را خالف معمول 

نندۀ اکه خوقسمی  .گذارمبرا دیر منتظر عالقه مندان موضوع  نمیخواستم ی صورت میگرفت وباید نتیجه گیری

تأخیر همه ازین هر صورت در. عرضه میگردد ناخواستهولی  ،بهامعتنبا تأخیری  شبخ این ده،ارجمند متوجه ش

  .در تسلسل موضوع پوزش میخواهم و تأخر و تقدم

 :دور و دراز ه ایپیشینگذری به 

از حاالت و شرایطی  اجمالیدور، تا یک منظر  نمایم؛ به گذشته هایها در این قسمت میخواهم عطفی به گذشته 

داده و استقامت مسیر  وخود مشغول داشته به  را این مسکین را در آغوش خود پرورده و ذکر و فکرشرا که 

باکی ندارم، اگر درین عرصه قلم به جزئیات رفت، چون معلوم نیست، . بگذارم عزیزخوانندۀ است، پیش نظر 

 .محیط پرورشم برسمو بالخاصه جزئیات ، تا به جزئیات ای دست دهدو بهانه که باز کی فرصت و انگیزه 

ین بزرگی که به حیث و د   ینشو د   و از فضل و دانش و اخالق والد ماجدماما با رفتن به جزئیات میخواهم از 

آن  مقام البته بزرگی. استادم ــ و در حقیقت یگانه استاد واقعی من ــ بر گردنم دارند، شمه ای را بر زبان آرم

با سیاه  داشتند، اسالمیو انسانی  که در فضل و ادب و اخالق و فضائلان بزرگوار و با آن همه احاطه ای انس

 :هرگز اداء شده نمیتواندصفحه ای چند کردن 

شد و بعد سرکاتب اول و دوم تا یادم می آید مأمور دارالتحریر شاهی بود، از کاتبی شروع کرد و سرکاتب  پدرم

بود  شاهی اداره ایدارالتحریر . عریض و طویل دستگاه  آن شعبۀ اول  عمومیو مدیر  مدیر باآلخرهمأمور و  ازب

. سرمنشی در واقع حیثیت یک وزیر را داشت و سرمنشی حضور در رأسش قرار داشت؛ و از حکومت؛ مستقل

فته تا امور های بزرگ ملکی و عسکری گرــ از تقرر ندصحۀ پادشاه میرسید کومت باید بهتمام کارهای عمدۀ ح

همۀ امور مهمی . سیاسی و پروژه های عمرانی و پالنها و امور مالی و اقتصادی و انکشافی و معارف و غیرهم

منظور " ذات هُمایونی" یا و "ذات ملوکانه" از طرف حتما  گرفته میشد، باید سر دست که از طرف حکومت 

و مهم جنائی بسیار دوسیه های  میگذشت؛ "یریر شاهشعبۀ اول دارالتح"و نظر به تقسیم وظائف از  میگشت

 .نجزائی همچنا

بعضا  اتفاق . ام فقط و فقط بعد از صحه گزاری اعلیحضرت ظاهرشاه عملی میشددور حکم اعدصُ  ، کهمیگفتند

بنا بر معاذیری حضور نمیداشت، همان بود که دوسیه ها را مدیر شعبۀ اول به حضور می افتاد که سرمنشی 

به  د؛ و پدرم ــ قسمی که خود قصه میکرد ــ باربار کارها را جهت گرفتن امضاء و منظوریشاه میبر دربار
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اعلیحضرت قصه میکرد و  قلب رؤوفو  فتبه یاد دارم، که پدرم از رأدرست . ه استحضور شاه میبرد

به  ،قضائی کسی را که بعد از طی مراحل قانونی و محاکمات ثالثۀ میگفت، اگر کدام وقت دوسیۀ اعدام

 :، وقتی اعلیحضرت میپرسیدندبه حضور شاه میبردرسیده بود،  دارالتحریر

 "ای چیس؟"

 (این چیست؟)

 :مور موظف میگفتبعد مأو 

 ".…موضوع اعدام فالن و فالن قاتل و "

 :ور کرده میفرمودور میداد، دوسیه را از پیش روی خود دُ اعلیحضرت در حالی که روی خود را د  

 "!!!از پیش رویم ایره پس کنین"و یا  !!!"رهین ایپس کناز پیش رویم "

 !!!(... داین را پس کنی)یا !!!(  پس کنید این را... )

 را به "حکم اعدام"به ندرت منظور میکرد و تا میتوانست، بسیار شاه حکم اعدام یکی از رعایای خود را پادگویا 

 .دتعدیل میکر "حبس مادام العمر"و یا  "حبس عمری"یا  "حبس ابد"

میرفت و آن َ"ورهدَ "به در موسم گوارا هر دو سه سال یک بار یا و اعلیحضرت عادت داشت، که سال یک بار 

به شکار میپرداخت و  ضمنا  ده و از نظر خود میگذشتاند و مناطق مختلف کشور را د ور زطی آن سفری بود، که 

را در  معموال  دو سه ماه "دوره". یرفتمیگفتند که شاه تیرزن و شکارچی ماهری بود و تیرش به ندرت خطا م

و ن دارالتحریر شاهی مأموریفعله و رگاه و بارگاه اداری و قسمت زیاد عمله و بر میگرفت، ازین رو تمام آ

ضمن همین . با خود میبردــ و دستگاه پخت و ساخت ــ با لوازم ضروری و خیمه و خرگاه را وزارت دربار 

به اعزاز و افتخار پادشاه ترتیب  "زانخوانین و معز  "ها و ضیافیتهائی را که سفرهای طوالنی بود، که مهمانی

 .میکردند، میپذیرفت

ریض شد و بعد آوردنش به رفته بود و در دورۀ سوم بود، که شدیدا  م "دوره"، که پدرم، سه بار به به خاطر دارم

جان از پدرم، که خانوادۀ خود را باالتر . بعد از آن دیگر در دوره ها اشتراک نکرد. دندسپر ابل و به خانوادهک

 رمدما بهی بار. کل میتوانست بر خود هموار نمایدرا به مش ی عزیزانخود دوست داشت، رنج دوری طاقتفرسا

 :ه بود، کهقصه کرد

گفت، همین که . گذشت ما، که آهوبچه ای از پیش روی تیمو هواخوری پرداخ روزی در طبیعت آزاد به سیر»

دیدم فکر کردم، که فاروقآهوبچه را 
1
بعد سرحدش از خود بیخود گشت و است؛ در همان دم از هوش برفت و  

 «.مریضی چند ساله کشیدبه 

، تمام دار و ندار ه بودو خانه نشین گشت رنج میبرد دپرسیون حاد  چار سالی که پدرم مریض بود و از  در مدت

یب و زی که خطی و منحصر به فردچند نسخه از کتب ناب . خانه را میفروختند، تا امرار معاش را میسر سازند

نسخه های ناب را پدرم . به فروش رسیدند و فدای نابسامانی اقتصادی ما گردیدند بودند، درمزینت کتابخانۀ پ

و پهنای کتب خود معروف  ءبه غنا سلطنتیمیفروخت و کتابخانۀ یا کتابخانۀ سلطنتی معموال  باالی کتابخانۀ ارگ 

ب  که ،خلیل هللا خلیلی حضرت ،سخن کابلزاد  استاد . بود بود، دسترس عام و تام بدین کتابخانۀ بزرگ  حضورمقر 

، مرهون همین گشتنصیبش ... در ادب و تأریخ و  و منحصر به فرد پیدا کرد و اگر معلومات وسیع همتاو بی 

ا که از دل و جان دوست ر ،هروی مادمیر ع   ،وطن استاد نامورپدرم یک نسخۀ خطی قرآن به خط  .کتابخانه بود

پول فروش آن یک هزار افغانی کرد و از  رگو تسلیم کتابخانۀ اساخته از خود دور  دیدۀ اشکبارداشت، با 

                                                 
1
فرزند چارم خانوادۀ ما بود و پدرم او را بسیار دوست داشت و با خود به سیر و تماشا میبرد، و معموال  در  "فاروق"ــ  

 نمیگفتند، بلکه" انگلیس و انگلیسی"در آن وقت مردم ما  .انگریزی بود "سه تفنگ" لپیش روی بایسیکل خود، که بایسیک

تحمیل  ثر نفوذ ادبیات ایران بر دری ما کلماتی بودند، که بر ا "انگلیس و انگلیسی"گویا . میگفتند "انگریز و انگریزی"

 .این که به اوج امروزی خود رسید شدند و دامنۀ این تحمیالت روز به روز گسترده تر و گسترده تر گشت، تا

درجۀ احراز تا حصیالتش را و ت نقل مکان کردبرلین  بهبعدا  بود، تخنیکی شتوتگارت  پوهنتون محصلکه این برادرم 

 .ادامه داددر پوهنتون تخنیکی برلین  "رشتۀ ساختماندر  دپلوم انجنیری"
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رومی  وی مولوی بلخیــ مثنوی معن یک دورۀ شش جلدی مثنوی شریف. مصرف چند ماه فامیل را فراهم ساخت

خانستی باالی مال باُدرمین دورۀ تنگدرا که نیز بسیار قیمتی بود، در ه ــثم رومی 
5
فروخت و از پول آن مدتی  

در همان دم اول قربانی زنانه فرش و ظرف و قالین و زیور و آالت . ممکن گردانیدخانواده را  تشیامکان مع

 .اقتصادی فامیل ما شده بود همین تنگنای

، و لتحریر شاهیرادا طرف، دوباره از و توان ایفای وظیفه را در خود دید دگردیبعدها که پدرم صحتیاب 

هگدایسرمنشی صاحب کُ . داستخدام ش بالخاصه سرمنشی حضور، حافظ نور محمد خان کهگدای
3
پدرم را که  

خارج از  ت شعبۀ اول را به انتظار پدرم، خالی نگه داشته بود،ست مدیری  سال پُ  یکی دو و خیلی دوست داشت

را تشکیل داده و پدرم  "شاهی یررمخصوص دارالتح مدیریت قلم"، ۀ دارالتحریر شاهیبست و تشکیالت موجود

فرمانهای خاص از کانال همین مدیریت به . مقرر ساخت مر همین شعبۀ جدیدآ ،"مدیر عمومی"را در بست 

مک حضور شاه تقدیم میشد؛ خصوصا  موضوعات مهم اقتصادی و پروژه های عمرانی و پروژه هائی که با ک

مدیریت  همه و همه از طریق فرمانهای منظوری چنین امور. ندتمویل میشد "هممالک متحاب  "یا ممالک دوست 

امور مهم عمرانی پروژه ها و قراردادها و ما اهل خانه از بسا  .قلم مخصوص به صحۀ اعلیحضرت میرسیدند

ه شور پدرم با چمیدیدیم که ه برسد، مطلع میشدیم؛ و به اطالع عام  و جرائد وطن، قبل از این که از طریق رادیو 

 .انکشافی به ما گزارش میدادقراردادهای و شعف فوق العاده از پروژه های عمرانی و 

بود، که محیط فضل و ادب نیز بود و ه شاهی نه تنها محیط کار در دستگاه تحریرات شا رمحیط دارالتحری

دباء و فضالء و ا. و ادیبی نامور بودخود مردی فاضل  ،هگدایمرحوم حافظ نور محمد خان کُ  ،سرمنشی حضور

خلیل، خان ند، چون ملک الشعراء استاد بیتاب، استاد ابراهیم شته بودمشهور زمان دور شمعش جمع گ شعرای

ــ  نیسان محمد حیدرسید داوود حسینی، ، استاد و مدیر کتابخانۀ سلطنتی همایون اعتمادی ــ رسام معروف

موالنا طرازی، ترجمان فرانسوی
 
ــ مشاور عدلی، میر غالم حضرت خان شایق  یموالنا باهر، موالنا مهتد ،

خود مأمور  یااین ذوات . اعلیحضرتندوال ــ مشاور مطبوعاتی هاشم میومحمد تا  ... محمد امین عامل، جمال،

جا مداوم رفت و آمد داشتند و در دعوتها و محافلی که ترتیب بودند و یا این که بدان دارالتحریر شاهیرسمی 

 .میکردند میشد، اشتراک

در تاریخ و خصوصا  در تاریخ شاهان و خانوادۀ محمدزائی، منحصر به فرد کهگدای  حافظ صاحبمعلومات 

از . نوشته است، که طبع گردیده و منحصر به فرد است "مزار شریف"حافظ صاحب رساله ای در مورد . بود

 .شایان خواندن و تمجید استد، که خودش بیرون میدهنخوش  م را به خط حواشتهای آن مردچندی بدین سوی یاد

غالم معروف خانمیرزا مرحوم  ،تعلیمات خصوصیی که پدرشدرم از پ
 
ساخته بود، فیض بسیار  برایش مهیا ،

بسیار ورق زد و  راادبیات دری  کتباخالق و ، کتب تاریخ و هلوی تفسیر قرآن و مسائل دینیرد و در پبُ 

                                                 
5
فروشی بۀ آخر کتا، در حصو فکر کنم از مناطق شمال وطن بود شهرت داشت "خانمال باُدر"که به  "مال بهاُدر خان"ــ  

با وی صمیمیتی پدرم، که همیشه از نزدش کتاب میخرید، . داشت جج و مننفروشی ابــ نارسیده به جادۀ میوند ــ کتاکابل 

 .خاص داشت و بسیار اتفاق می افتاد که کتابی ناب و تازه را برای پدرم نگه میداشت
3
ت سرمنشی سم  ــ که حافظ قرآن هم بود ــ  "هگدایکُ  حافظ نور محمد خان"شخیص  ــ تا یادم می آید، همین شخص  

 "سرمنشی حضور"را معموال   "سرمنشی". ه بودشروع کرد "کفیل سرمنشی"حضور را به عهده داشت، که ابتداء از 

 .میگفتند

در . عربی ست، که فقط در دری افغانستان رواج دارد " یمنش"دری و  " سر"ترکیب زیبای دری و متشکل از  "سرمنشی"

. نامند "سردبیر ناتو"را  "سرمنشی ناتو"و  "سردبیر ملل متحد"را  "سرمنشی ملل متحد"گویند؛ چنان که  "سردبیر"ایران 

استه برخ "ءنشو"میباشد و از مصدر سه ثالثی مجرد  "افعال"است، که مصدر باب  "نشاءا  "اسم فاعل مصدر  "منشی"

حالت مرخم و درهم آمیختۀ  "نشآتمُ "معروف است و  "نشآتمُ "است، که جمعش  "شأُمن"اسم مفعول ازین مصدر . است

فارسی در هیئت /ریشۀ اصلی این کلمه است، که در زبان دری( به ضمتین و همزۀ آخر)"نشوء"کلمۀ . میباشد "منشأات"

 "ومُ نشو و نُ "و  "مانشو و نُ "ست و مثال بارز آن را در ترکیبات درآمده ا( به فتح اول و سکون دوم و حذف همزه)"نشو"

 !!!به فتح اول، درست نیست به ضمتین است، که تلفظ کردنش "نمو"و . میبینیم، که هردو منشأ عربی دارند
 
. شده بوداز فضالی مشهور پاردریا بود، که به افغانستان پناه آورده بود و با پدرم بسیار دوست  "موالنا طرازی"ــ  

طراز به زیبائی و . ترکستان شرقی، واقع در فرغانه و نزدیک سرحد چین راست، شهری بود د "تراز"ب که معر   "طراز"

رازی رکان طتُ زیبارویان و بتان و فارسی از خوبرویان و /خوشروئی زنان خود بسیار معروف است و در ادبیات دری

 .دگار بلخ موالنای رومی و فردوسی توسی؛ از جمله در اشعار خداونبسیار سخن رفته است
 
و نام خانوادگی . اعلیحضرت امان هللا خان غازی بود زودگذرو  ف خان ُمعین مالیۀ دورۀ درخشان ا غالم معروــ میرز 

عینی وزارت مُ "به  "ریاست سنجش"فرمان تقرر وی از  .، که جدِّ امجد ما بودندهم منسوب به ایشان است "معروفی"ما 

 .ه مزین به امضای اعلیحضرت امان هللا خان غازی میباشد، نزدم محفوظ استک "مالیه
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شعر را بسیار زیبا و صحیح  شعرشناس بود و. مطالعه کرد خیلیرا ادب دری شعر و بزرگان کارنامه و آثار 

متین  .قلم ندیده ام " روانی تندنویسی ــ"در قلم روان و خیلی فصیح داشت و من مثل او کسی را . دمیخوان

شنیده ام،  ،قسمی که از زبان آقای امین عامل، یکی از زیردستان پدرم .و مرواریدگونخط خوش و با مینوشت 

بود،  ماهر و شاعر کامل ه خود ادیبک "عامل"جناب . رقم پذیرفته بودندلیحضرت هم از قلم پدرم بسا نطقهای اع

 :میگفت

 !!!ما گر همین مدیر صاحب  یلی و دبه پای دو نفر نمیرسد؛ یکی استاد خل در روانی و زیبائی قلم کس چهی

م بودند و قسمی که شنیده ام، خانگی پدر انمعلمیکی از شیر محمد خان، صوفی ر معروف کابلی، مرحوم مفس  

در . بودندمنور ساخته  آن جناب حدودا  هفده سال در خانۀ ما سکونت داشتند و خانۀ ما را زیب و زینت بخشیده 

خطاب میکردند، و کسی از ایشان روی نمیگرفت و زن و مرد خانه دستان  "مرزا صاحب"فامیل ما ایشان را 

مبارک داشتند و تا زنده بودند، به پهن و ریشی و دی بلند و کمی خمیده مرزا صاحب ق. مبارکشان را میبوسیدند

و خود به استادی رسید، در حدی  تپدرم از نزد ایشان قرآن و تفسیر قرآن را آموخ. عیادت خانوادۀ ما می آمدند

 .اشتد یخود شاگردان زیادکه 

زمانی رآن را برایم درس بدهند؛ و این ق رمن هم به شوق و رغبت خود از پدرم خواهش کردم، تا ترجمه و تفسی

قرار شد که چند سال در ماههای . بعد از فراغت صنف هشتم، به رخصتی زمستانی رسیده بودیم ، کهبود

سه سال متواتر . زمستان، که کله ام فارغ از درس مکتب بود، درس قرآن و ترجمه و تفسیرش را از پدرم بگیرم

 .ــ جمعا  شش پارۀ اول شنیدمرا نزد ایشان با ترجمه و تفسیر  و پاره از قرآنچنین بود و هر زمستان د

من که به خاطر تنهائی مادرکالنم، شبها را با آن بزرگوار میگذراندم، صبح وقت به خانۀ خود ما آمده و آمادۀ 

از صرف چای صبح دریشی کرده و آمادۀ رفتن سر نوکری  دو این وقتی بود، که پدرم بع. درس گرفتن میشدم

ندم، ست سی دقیقه وقت خود را صرف این کار میکردند و من در حالی که آیات را پشت سر هم میخوابی. میشدند

کلمه به کلمه میپرداختند؛ و این کار را معموال  ایستاده میکردند، تشریح و بعضا   ایشان به ترجمه و تفسیر هر آیت

درس  ایستاده به طور رو همان ازین. چون در خانه چوکی نداشتیم، که ایشان دریشی کردگی بر چوکی بنشینند

 .دادن میپرداختند

یک تعداد از نامه های پدرم را که در . ی از لغات دری و عربی را فراگرفته بودندآوررو تحی پدرم ذخیرۀ عظیم

میکنم و آن نامه های  هاهنگام اقامتم در چکوسلوواکیا برایم فرستاده بودند، با خود دارم و هر باری که یاد قدیم

نظر میگذرانم، هنوز هم به لغاتی برمیخورم، که جهت دریافت معنای آنها باید به کتب لغت  زیبای پدرم را از

 .رجوع نمایم

پرهیزگار بود؛ بسیار پاکنفس و راستکار، که گوئی دروغ و کژی از سخت پدرم یک مسلمان واقعی و انسانی 

و با خود نماز میخواند، از مال و  نماز خود را پنج وقت میخواند و تنها نماز میخواند. وی فرسخها میگریزند

فقط نماز عید را در جماعت میخواند و بسیار به ندرت کدام . خصوصا  مالهای کمسواد و بی سواد بیزار بود

ا میکوشید گوی. اهل خانه و هیچ کس دیگری را به روزه گرفتن و نماز خواندن تکلیف نمیکرد. نیز نماز جمعه را

ۀ روز یمیادم می آید که برادر کالنم روزی روزه گرفته بود و در ساعات ن. اشدمسلمانی ب خود سمبول عملی در

و از آن پس اجازه نداد که  وضعش خراب شد؛ و پدرم به زور وادارش به خوردن و شکستاندن روزه ساخت

 .روزه بگیرد

ن و واز آالت موسیقی غربی، بیشتر به وایل. موسیقی شرق و غرب را میشنید ؛ ودوست داشتبسیار موزیک را 

ز آهنگهای کالسیک غربی بی اندازه لذت میبرد و با شنیدن قطعاتی از سمفونیها، پیانو رغب نشان میداد و ا

با شوق و رغبت سینما میرفت و در حالی که فلمهای امریکائی و فرانسوی را  .گوئی به ملکوت اعال میرفت

و وجه داشت از فلمهای کومیدی بیشتر به فلمهای لورل و هاردی ت. بسیار میپسندید، از فلمهای هندی بیزار بود

 .بلند فرو میرفت ۀاز کارستان ایشان به خندۀ قهقه

خوش صحبت بود و از تاریخ و بزرگان دین بسیار قصه میکرد و وقتی از کارنامۀ بزرگان دین حکایت میکرد، 

از زیر عینک ذره بینی ایشان  یدیم، که چه طور قطرات اشکاشک از کنج چشمانش جاری میگشت و ما مید

ر این اشکریزی تسلسل سخنش را آسیب نمیزد و با همان فصاحت و اطمینانی که داشت، قصه ها ند؛ مگمیغلتید

 .را ادامه میداد
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گرچه خودش سنی حنفی بود، مگر از تشیع هرگز چیز بدی . ر نکرده بودگذاز کوچۀ تعصب و تنگنظری هرگز 

هران پخش میشد، زیاد عالقه به سخنرانیهای حسینعلی راشد، که از طریق رادیو ت. از زبانش شنیده نشد

از همین رو وقتی . میگفت "ارچار یار ک ب  "به چار یار پیغمبر به عین سویه احترام داشت و همیشه . میگرفت

 .گذاشت "علی"نامید، نام فرزند آخرین را  "فاروق"فرزند چارم خود را 

. س پشتو همیشه نمرۀ اعلی میگرفتزبان پشتو را نکو میدانست و در کور. هندو و مسلمان را به یک نظر میدید

با اهل گذر با مهربانی سالم علیکی میکرد و سالم اهل کوچه را با خم کردن سر و . در خط پشتو هم استاد بود

اهل گذر هم بدو سخت احترام میگزاردند و اگر میخواستند به . دست به سینه گرفتن و تبسم ملیحی جواب میگفت

و پدرم هم فورا  دست به کار گشته ورق . پیش پدرم می آمدندبدون مجامله ند، مقامات حکومتی عریضه ای بنویس

چپ گرفته و در حالی که گوشۀ آن را از پشت سر قات میکرد، ایستاده مینوشت و در ظرف  سفیدی را در دست  

ن بدرقه چند دقیقه عریضه ای الیق شأن موضوع مینوشت و بعد برای متقاضی میخواند، که با دعاء و پناه ایشا

علی "حیف که عمرش بسیار کوتاه بود و در سن پنجاه و سه سالگی، در حالی که آخرین فرزندش . میگردید

د مستطاب استا. لمی از دوستان را به اندوه اندر فروبردا، هنوز پنجساله بود، پدرود حیات گفت و ع"محمد

گش سرود، که چند بیتش به یادم مانده وپرسوز در سمرثیه ای ــ ملک الشعراء ــ بیتاب  صوفی عبدالحق خان

 :است

 خبر مـــــرگ  مرد نام آور      ررسید خب رادیو دوش  از  

خبر مرگ شخص معروفی
 

 در دل دوستان فــگند اخگر      

... 

 دل بدو از چـه بسته ایم دگر      معلوم  است  چرخبیوفائی  

بقعۀ زیبای را در  عملۀ دارالتحریر شاهیضیافتی ترتیب کرده و  ــ ــ و بالخاصه در جوش ارغوانبار چند پدرم 

 عبدهللا معروفیانجنیر  مرحوممدو سال بزرگترم، ادر یکی ازین مهمانیها من و برر د .خواجه صفا دعوت میکرد

سرگردانی "این داستان را در بخش چاردهم رح ش .نیز اشتراک کرده بودیم ــ که یادش را همیشه عزیز میدارم ــ

یتاب صاحب و باستاد بزرگوار همین دعوت بود که به حضور من ض .آورده ام" قلم و خاطرات نوستالژیک

 :ارزید همین قسمت را می اندازم، که اگر وقت بود، به خواندن خواهدنک ل .یمردیدجناب کهگدای مشرف گ
14[1].pdf-Nostalzheek-e-Khaateraat-wa-Qalam-ye-Sargardaani-KM-Farhangi/082210-http://www.afgazad.com/Adabi 

وقتی . یک دفعه زود پایان بیااب بیدارم نمودند، که از خوماه دلو پگاهی یک روز  نامیمون  در ساعات صبح

جاری ست، در حالی که مثل سیل دیوار تکیه داده و از رویش عرق  یدم، دیدم پدرم بهن دووسال وارخطا به

هم بر  پشت سر   آواز جهر کلمات طبیه و شهادت را به پیچ و تاب میخورد،از درد طاقتفرسا و  پریدهرنگش زرد 

 :که فت،ه میرزبان راند

 ال اله اال هللا محمد رسول هللا

 و

 هبده و رسولعاشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان محمدا  

پدرم حتی در همان لحظات آخرین حیات و در حالتی که آدم با توجه به درد و شکنجۀ نزع، همه چیز را فراموش 

 .میکند، گویا قوت ایمان خود را عمال  ثابت ساخت

، دورتر به خانۀ داکتر قاسم پُت کردخانۀ ما خود را  نزدیک   داکتر   در حالی که رفتم؛داکتر  پشتان ان دودو

روی که جان ر ا به جان آفرین تسلیم کرده بود، دیدم که پدرم را . و او فورا  همراهم آمد صابری شتافتم

 .بر وی گشتانده اند و لحافی ی انداختهدرازتشک

 :تگف ،پدرم را باز کرده فورا  چشمانداکتر 

 !!!ع نکرده اندهنوز حدقه ها توس  

                                                 
 
 :را در هیئت توریه آورده و از آن دو معنای قریب و بعید را میگیرد "معروفی"استاد بیتات کلمۀ   ــ 

 یعنی شخصی که معروف بود؛ ( مجهول استهمیشه با یای وحدت که )"معروفی"  ــ  

 .آن مرحوم است یگاد از اسم خانوادکه مر( معروفبا یای )و دیگر  ــ   

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/082210-KM-Sargardaani-ye-Qalam-wa-Khaateraat-e-Nostalzheek-14%5b1%5d.pdf
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تر صابری هم قطع گشت دقیقه، امید داکبعد از ده پانزده  امان بود که شروع کرد به دادن تنفس مصنوعی، امه 

 .و برایما تسلیت گفت

در و یک مسلمان واقعی، انسانیت پاکنفسی و شرافت و کرامت و اخالق و ادب و فهم و بدین ترتیب یک گنج 

 !!!تا جهان است، جاودان باد انیادش ــ دست رفتاثر حملۀ شدید قلبی از  جوانی بر جوش

در پهلوی ما به  کهگداینور محمد خان ، حافظ صاحب در مسجد شاه دوشمشیره تحه داری پدرمافمراسم در 

از  دو بع ر را متقبل گردیدو نشستنهای مکر   یستادنهات ااسن، تمام زحم ر  ب  حیث فاتحه دار نشست و با وجود ک  

 . رلیت شش گزۀ سیاه خود به خانۀ ما رساندشورسمی یم را با موتر ه ما برادران و کاکاتحختم فا

خطاب میکرد ــ شاید هم به  "واحد جان"دوست داشت و وی را همیشه  قلبا  پدرم را  ،حافظ صاحب سرمنشی

 . فضل و دانش پدر بزرگوارمآن همه  رخاط

می آمد، همیشه کتاب در دست  پدرم روزها را در چنین یک محیط فضل و دانش میگذرانید و وقتی به خانه

درست کرده و آثار ادبی و تاریخی و اجتماعی و متبرکی کتابخانه ای متین . داشت و ساعتها غرق مطالعه میبود

وطن مشهور زمان مجالت . همیشه برایش میرسیدنداصالح  نیس وروزنامه های ا. و دینی را فراهم آورده بود

به و وقایه را در آخر سال در یک مجلد کدام آنها  هرو  کرده بودرا اشتراک  آریانا و مجلۀ کابلمجلۀ ما از قبیل 

این دو مجلۀ موقر در . تکۀ فیروزه ئی رنگ مقوائی با پوشفت لُ ؛ همه را در پشتی کُ پوش میکرد "سالنامه"حیث 

ایرانی هم به دسترسش مختلف مجالت . زیبا و در کاغذ اعلی طبع میشدندبسیار آن زمان با قطع و صحافتی 

 .ندمیرسید

المانی و حتی سوی های عربی، انگلیسی و فراندر زمرۀ کتب و آثار مطبوع کتابخانه اش، مجالت مختلف به زبان

همین من  و  ندجنگ عمومی دوم را ترسیم میکرد ند، کهبرای من آن مجالت زیاد جالب بود. نیز سراغ میشدند

 :نوشته شده بود بر پشتی یک مجلۀ عربی به خط جلی  . م خود میخواندمرا همیشه ورق میزدم و به زعمجالت 

َهیتلُرَالحَ  رَّ ب  لَد  َرب؟ه 
 هیتلر چه گونه جنگ را رهبری میکرد؟

در تاخت و تاز بود و به فتوحات وسیعی در ت ها، که هیتلر در تمام جبانی داشتو این عنوان حکایت از زم

 !!!ای اول و دوم جنگ عمومی؛ یعنی در سالهشرق و غرب نائل آمده بود

هردو دست به  "دوئل"جهت دادن بر پشتی یک مجلۀ انگلیسی کاریکاتور هیتلر و استالین را کشیده بودند، که 

ه در حالی که هیتلر سیالوۀ بیخدائی را از نیام کشیده دند، کقبضۀ شمشیر میبرند و در کاریکاتور بعدی نشان میدا

کوچکی بیش  ککارد ،بیرون میکشد، با تعجب میبیند، که آن شمشیرنیام از  است، وقتی ستالین شمشیر خود را

 .نبوده است

دوم دادهای جنگ عمومی یقسمی که پدرم بعدها حکایت میکرد، در آن زمان اهل دارالتحریر شاهی به تعقیب رو

ده و به روی نقشۀ اروپا تعقیب کرروزمره جنگ را  فتند و شخص سرمنشی حضور پیشرفتزیاد عالقه میگر

 .زیر دستان تشریح میکرد

بیر جنگی المان هیتلری حمایت میکردند و حتی اپدرم قصه میکرد، که مردم افغانستان در ابتداء از سیاستها و تد

پیروزی هیتلر در جنگ دعاء میکردند، و این در فتح و نصرت و برای  ههای جمعمازدر مساجد و در هنگام ن

 . جزیرۀ برتانیه را زیر ضربات کوبندۀ هوائی خود گرفته بود یوقتی بود، که اردوی قهار هیتلر

چرچل ونستن ، ندبر قلمرو وسیع روسیه آغاز کردرا پدرم همچنان قصه میکرد، که وقتی قوای هیتلر تهاجم خود 

بود، که در حلقۀ نزدیکان ه گشتو شادیمرگک وجد آمده انیه ازین انکشاف اوضاع چنان به صدراعظم وقت برت

 :ه آواز بلند گفته بود، کهخود ب

 «!!!ب به خاطر آرام خواهم خوابیدمشا»

و دریافته بود، که درین  را در باز کردن جبهۀ روسیه درک کرده چرچل در واقع سهو بزرگ ستراتژیک هیتلر

 لر به همان جبهۀ غرب، که اگر هیتواقعیت امر هم همین بود. و بس ه تنها شکست المان متصور بوده میتواندهجب

و غرب اروپا را یکسره زیر سیطرۀ  را تار و مار میکرد "کبیر"برتانیۀ به اصطالح اکتفاء میکرد، چه بسا که 

بی مانند خود، جنگ در چند جبهه را به راه انبوه و اما هیتلر غره بر قوای قهار و تسلیحات  .خود در می آورد

در جبهۀ شرق و در تهاجم موسوم به باید به تأکید گفت، که ثقلت جنگ هم . انداخت و خود گور خود را کند
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تر از یک به عرض بیش ری در جبهه ایبود، که با یک اردوی یک و نیم ملیون نف Barbarrosa "بربروسا"

 . و همین جبهه باعث تباهی عام و تام و بالی جان اردوی فاشیستی هیتلر گشت آغاز گردید هزار کیلومتر

تعدادی از کتب در اتاق نشیمن . در  خ  ولی کتاب ب   د،ر  ب  ب  بسر گرسنه  وفاقه زیاد کتاب میخرید و خوش داشت پدرم 

چند ــ از قبیل المنجد و کتب لغت عربی و دری . سر دستش قرار داشتند، که از آنها ما هم زیاد استفاده میکردیم

 پدرم، ؛ یعنی باالی سرهم همیشه در طاق باالی خانهغیاث اللغات ــ کتاب خرد و کوچک دیگر لغت عرب و 

ادران و خواهران به مطالعۀ کتب لغت از همه بربیشتر و من . بودند و همیشه مورد استفاده قرار داشتند

 .و غیاث اللغات از دستم روز نداشت میپرداختم

 یا در دوازدهبود را سرودم ــ و آن مثنویی  اولین شعرم در صنف هشتم بودم و هیچ از یادم نمیرود، که وقتی

یاث اللغات را زیر و زبر کردم، تا به غ. انتخاب نمایم روزی به فکر افتادم، که تخلصی برای خود ــ زده بیتسی

 "انشمشیر بُر"که ، ه استآن بودرسیدم، که سخت در دلم نشست؛ شاید به خاطر معنای  "صارم"کلمۀ عربی 

وقتی . گذاشتم پدرمپیش روی  ااز یادم نمیرود، که زمستان بود و در پتۀ سندلی نشسته بودیم، که شعرم ر. است

 :تمام شعر را خواندند، با تبسمی ملیح فرمودند

 «!!!ش درست اسو قافیوزن »

 !!!وزن و قافیه اش درست است

مگر . شاعر میشدمحتما  را رها نمیکردم و ظریف شاید دنبال این فن اگر عکس العمل پدرم تشویق آمیز میبود، 

قسمتی از که  اقرار میکنم، که از وقتی. تا در آخر عمر اشعاری بسرایم کرده بود،ر و مقر  ر د  مقسرنوشت  گویا

ده به عهدۀ من سپر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ادبی پورتال تیب و تنظیم و آرایش و تصحیح صفحاتتر

اعران را و از بس با شعر در تماس بوده ام و بسا اشعار ش و روزمره گردیدبا شعر فراوان و منظم  م، تماسشد

ر سال آخشش و در مدت پنج  شعرگوئی میسر گشت و ممارست کرده ام، تمرینهم از نگاه عروضی تصحیح 

 .شمارمباعیات و دوبیتیهای فراوان را در زمرۀ نمیر و پنجاه قطعه شعر عروضی سروده ام؛بیشتر از یک صد 

 :انده است، یکیــ فقط دو بیتش به یادم مــ که اولین شعرم بوده از جملۀ آن مثنوی 

 در  دل  یار اگــــــــــــــــر وفا باشد

 مثل او در جـــــــــــــــهان کجا باشد

 :را دارد "ارسال مثل"و دیگر بیتی که حکم 

 هر کرا خاصیت خویش خوش است

 کس نگـــوید که دوغ من تُُرش است

و ادب دارالتحریر شاهی، پیوسته با گفتم پدر بزرگوارم عالوه بر مطالعات فراوان شخصی، در محیط پر فضل 

که پدرم هرروز . بزرگان این فن در تماس بودند و درین رشته، عالوه از خواندن بسیار، فراوان هم شنیده بودند

از نوکری
7
به خانه می آمدند، قصه ای از موضوعات زبان و ادب داشتند، که ما فرزندان همه را به گوش هوش  

 :ریشخند آمیز فرمودند ی انتقادگونه وروزی با لبخندل پیش از امروز، بیشتر از شست سا .میشنیدیم

و  "شستسو"و به شکل  "واو عطف"را بدون  "گفت و گوی"و  "جست و جوی"و  "شست و شوی"ایرانیان 

 :از دو نگاه سی بود برای من؛اولین در ،و این نکته. مینویسند "گفتگو"و  "جستجو"

 ی ایرانــ یکی ترسیم انحرافات در فارس

و تجسم کرده  "تهاجم زبانی و فرهنگی ایران"که بعدها در مخیله ام به حیث  ،ــ و دیگر اولین نطفۀ موضوعی

 . علم گردید

                                                 
7
است و زمانی آن را همیشه بر زبان " وظیفه"اصطالح زیبای دری و در معنای  (به ضم اول و واو مجهول)"وکرینُ "ــ  

را و پدرم همیشه این اصطالح  .وظیفه رفته استکار و سر سر ؛ یعنی "فالنی نوکری رفته است"می آوردند، مثال  میگفتند 

 "نوکر کار و بار  "برخاسته است، اصال  در معنای  "نوکر"مصدری از  " ی"که با پیوستن " نوکری"لغت . استعمال میکرد

. نزد مردم مذموم است "چاکر و چاکری"معنی دوگانه دارد، که معنای دومی آن در مفهوم  "نوکر و نوکری"البته . است

 " نوکری"از همین  "نوکریوال"فراوان داشت و اصطالح پشتوی  در اصطالح عسکری افغانستان هم رواج "نوکری"

اسم مصدر یا اسم معنای آن . "وظیفه دار"یعنی  "نوکریوال"پس . پشتو ساخته شده است " وال"دری به اضافۀ پسوند 

 .دنمحض در اصطالح عسکری و اردوی افغانستان تداول دار "نوکریوال و نوکریوالی". میشود "نوکریوالی"
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مطبوعات ایرانی در یورش سیل آسای متأسفانه بر اثر نحوۀ فارسی ایران کال ، نفوذ این انحرافات و  نفوذبعدها 

 "ایران و دکتاتوری فرهنگی تهاجم فرهنگی" مختلفی که حکایت از و من ضمن مقاالت متبادر گشت افغانستان

دیگرم نیز شاهد مدعاء در زمینه بوده میتوانند، و نهمار  بیمرالبته مقاالت  .بسیار گپ زده ام درین بابدارند، 

گفتار  این سلسله. میکنند ررسیرا ب "دری افغانستان ووجوه تمایز و تفارق فارسی ایران "خصوصا  مقاالتی که 

قسمتش نشر شده است، هنوز تکمیل نگشته است و گفتنیهای فراوان دیگر در ذهنم موجود  55که فکر کنم 

 .و حلیۀ مکتوب را به خود بگیرند کسوت یمیباشد، و امید روز

انتقاد بر شیوع بیدریغ شیوه و نحوۀ فارسی ایران در دری ادبی و مکتوب ما، در همان آستانۀ این روشنگری و 

ی که اولین مقاالتم در زمینه انتشار یافتند، روزی داکتر صاحب صبورهللا سیاهسنگ برایم زنگ زده و ضمن وقت

 :ده گفتفرموکه بین ما برقرار بود، بدین موضوع اشاره  ،الپرسی صمیمانۀ همیشگییواح

 «؟؟؟پیکار تنها بمانینفکر نمیکنین که در آخر این ! ماروفی صایب»

 :چنین جواب گفتتمم تمابرایشان به صراحت 

 !!!نکته ای از نظر شخص خودم درست باشد، ولو تمام جهان مخالف آن باشد، بر زبانش خواهم راند اگر

چون اگر در . ندازین سخن بیشتر از ده سال میگذرد و رویدادها صحت سخن این درویش را به اثبات رسانید

بود، آهسته آهسته سخن به اذهان مردم و تنهای تنها  معروفی یکه و تنهاهللا مولبندی، شخص خلیل ارموقع این ف

از  ــ  در داخل و خارج افغانستان عزیزــ ، در حدی که امروز آلی و موالی و حسن دیوالی ه رفتما سرایت کرد

شنودی و ارضای وو این دستاوردی ست، که نمیتوانم بدون احساس خ !!!حکایت میکنند "تهاجم فرهنگی ایران"

 !!!آن بگذرم ، ازنگی ــ وطنیهی یک دین و رسالت فروجدان از ادا

 :شاید خالی از دلچسپی نباشد، اگر بنویسم که

در داخل و خارج وطن انعکاس وسیع یافت و سر  "تهاجم فرهنگی ایران" مقولۀ وقتی حدودا  شش سال پیش

 "انجنیر قیس جان کبیردپلوم " یروز متبارز گشت ــ "آنالین افغان جرمن"و از جمله در پورتال نها افتاد ــ ازب

 :تذکر داد ،ضمن ابراز تبریک صمیمانهاز طریق سکایپ برایم به زبان المانی پیامی نوشت و 

 !!!تکیه میزندبه جناب شما به حیث مبتکر  این امر بزرگ افتخار این دستاورد ! ماروفی صایب

 :سال پیش روزی فرمودند دو شست و سهشست و  بزرگوارمپدر 

 «!!!است و از افغانستان به ایران رفتهماست  فارسی از خود»

ین ان آوان گوش به آواز بودم، تا دراز هم. ه بودم نگشتل  ع  ُگل نکرده و  "دری"ی بود، که هنوز کلمۀ توقو این 

گشت، که همین زبانی  رهنوثق برایم مبر مطالعه و مرور منابع مختلف و مبدانم، تا این که بر اث شتربیعرصه 

"فارسی دری"و یا  "فارسی"مینامیم، و در ایران به نام  "رید"را که ما 
8
وانده میشود، از دستاوردهای خ 

سرایت کرد و زبانهای بومی آنجا را از سرزمین فارس  خود ماست، که بعدا  بهو خاک پاک زمین مبارک سر

بگوید،  "ارسیف"را " دری"زبان در ملک ما پس اگر کسی . سر راه خود روفت و خود جانشین آنها گردید

سانه در زمینه روشنی نااشتباهی بزرگ را مرتکب میگردد؛ خصوصا  که حاال تمام حقایق تاریخی و اسناد زبانش

ز گردیده انداخته   !!!استو مسأله علما  ُمبرَّ

مغلوط ولی اغالط ترکیبات و پدرم مگر بر اشتباهات و اغالط متداول دری افغانستان نیز روشنی می انداخت 

من اگر . را برایما تشریح میکرد "سی سپارۀ قرآن"و  "لیلة القدرشب "و  "سنگ حجراالسود"ی از قبیل مشهور

این اغالط آن قدر شایع و رائج . در مقاالتم بر چنین کلمات مکث کرده ام، مدیون مستقیم پدر مرحومم میباشم

فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری پوهنتون ت ــ استاد ادبیا "حیدر ژوبل"ی در مقام مرحوم بزرگ بودند، که دانشمند

و متوجه  این بعینه  آورده را  "سی سپارۀ قرآن" ترکیب نادرست   خود"  تاریخ ادبیات افغانستان"در کابل ــ هم 

اضافی  " سی"و آوردن ــ  "تمام قرآن"؛ یعنی "سی پاره"ــ و  است "سی پاره"مخفف  "سپاره"نکته نبوده، که 

  !!! زبانو منطق  منطقاز ر ودو  ت و لعباسلهو 

                                                 
8
 .را زبان رسمی کشور اعالم میدارد "فارسی دری"قانون اساسی جمهموری اسالمی ایران ــ  
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، تا بعدا  مستقالنه درین مسیر گام بردارم و وطنداران را متوجه  اشتباهات از حضور پدرم این درسی بود برایم

مقاالتم حاکی و راوی این نکات گزنده  اکثربسازم؛ و  "دری" عزیز و ارجمندشان،لغوی و دستوری در زبان 

 !!!است

، تا هاشمیان عرض کنمبزرگوار داکتر مت استاد تا خدو داستانها را پیش کشیدم، این همه مقدمه را چیدم 

از احتجاج تعدادی از  خوشخبری استاد هاشمیان. دستاوردهای منفعالنۀ کسی یا کسانی را به رخ من نکشند

تعدادی از تلویزیونهای داخل افغانستان، به شخصی به نام  "ایرانمشربی"بر " افغان جرمن آنالین"نویسندگان 

را به  "قکشف بر" کسیست، که ا انندۀ آنو ماست رمان و لعل به بدخشان یره به کبردن ز ،"خلیل هللا معروفی"

 :برایش بگویندو بروند  "البرت اینشتین" نابغۀ دوران، پیشد و یا دهب بشارت "توماس ادیسون"

 !!!کستاندندکه هستۀ اتوم را ش ،روشن تیهاچشم

 :ذارماستاد سخن بگ بهرا  سخنعنان و اگر 

اد زمانه، حضرت استاد خلیل هللا خلیلی، را تداعی میکند، که باری به بیت استاد کابلز ،مژده هاچنین دادن 

 :نوشتــ  "شیون کابلی" ضیائی ــ مرحوم سردار محمد رحیم

!!!مدیه به گلزار میکناین مشت خار ه
9
 

 اتجرأت میدهد،  را مایه و حقیردون بدماشان و از دنیا بیخبرانمگر  ،أل نیندیشانۀ استاد هاشمیانچنین تذکرات م

 !!!دناز ظرفیت و جاغور خود باز نمای کالنتردهان خود را 

 

 

 

 "(قسمت دوم" ختم بخش اول  )

 5112جوالی  12برلین ــ 

                                                 
9
نویسندۀ مؤلف و اثر  ،"شیون کابلی" متخلص به" سردار محمد رحیم ضیائی" کتاب مستطاب 118مأخوذ از صفحۀ ــ  

 .1383یزان عالیقدر وطن، جناب ولی احمد نوری ــ چاپ انتشارات بامیان، شهر لیموژ ــ فرانسه، م

چه جهت فراهم آوری این اثر نفیس، چه زحمتها را که متقبل نشدند و صاحب باید فروتنانه تذکر بدهم، که جناب نوری 

این زحمات جناب نوری را تاریخ سخن و ادب  !!!را از پاریس تا مسکو و تفلیس متحمل نگردیدندسفر  نهمار هایرنج

بودند، با تقدیم  "شیون کابلی"جناب نوری، که دوست صمیم !!! کرددری در زادگاه زبان دری، هرگز فراموش نخواهد 

اداء کردند؛ و کاش به شیوۀ افغانی ــ یعنی به مردانه ترین شیوۀ ممکن ــ این اثر منحصر به فرد، پاس دوستی و رفاقت را 

 !!!رنداس را در برابر مستحقان بر زبان آدیگران یکصدم چنین پاس و سپ

به  "استاد خلیل هللا خلیلیکلیات اشعار "در ر دیگر مندرج درین اثر، ااشع وین شعر استاد خلیلی قابل تذکر است، که ا

 !!!دناهتمام عبدالحی خراسانی دیده نمیشو

را کمائی کرد، اولین فرزند  "استاد"ــ اولین خوانندۀ زن از پشت رادیو در افغانستان ــ که بعدها لقب  "میرمن پروین"

بود؛ و نام  "بی بی کو"مادر میرمن پروین، دختر یکی از خانهای والیت بدخشان موسوم به . بود "شیون کابلی" مرحوم

 .است "خدیجه"، "رمن پروینمی"اصلی 


