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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶ نومبر  سوم  ــبرلين     
  

   

  

  نوال ــ نوالهنال ــ   وکأس ــ کاسه  
 پيچانده، "گل سيب"ِ را در دستمال "سخن"و انسان باذوق . است، اگر زمينه اش مھيا باشدًانسان ذاتا باذوق 

گفتند، از مقدمه ای شيرين  چنين بود شيوۀ بزرگان سلف، که وقتی در وصف کسی چيزی می. کند تقديم می

يکی از م و به از گذشته ھای دور اگر بگذري. آغاز کرده و بعد از يک گريز شاعرانه، به مطلب می پرداختند

  :قرن ھژدھم وطن خود رجوع کنيمبزرگ شاعران 

 در قرن ھژدھم عيسوی بود و از چيره دستان وقت افغانستان، شاعر نامدار "عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی"

بود، به  ــ "تيمورشاه"ــ پسر اعليحضرت " شاه محمود ابدالی"او، که ملک الشعرای .  ظريفخود اندرين فن

ست، که  از ماھھا . پی برده بوديشخوباالی ت شعری ّوِّبه يد طوال و ق د و خودسرو  میغايت نکو شعر

را زيب و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال صفحات ه  روزمراشعار شاھوار اين سخنپرداز زبردست

نھد، تا برسد  یًابتداء قصائدش تقديم گشت و اينک مقطعاتش نيز رو به تمامی م. دبخشن میو رونق زينت 

  :نھد  ممدوح، چنين میِ ضمن قطعه ای شيرين مطلب خويش را پيش"شھاب". گر اشعارشنوبت به انواع د
  

ِالتماس داشتن اسپ
   

   سخا      نيست ھمتــــای تـــو در صفحۀ آفاق کسیجود و ای بزرگی، که به عدل و ھنر و

ِپيش جـــود تو، کــف راد کـــريمان جھان      ھست ِ ِ  آب، به پيش چــون چشمۀ بیِ
َارسی١ َ  

َبيــدالن را نُبود غير کفـــــــت، کـــامدھی      ُمفلسان را نُبود جــــز   دادرسی کـــــرمت، ََ

                                                 
  " دريای ارس"استعمال شده است ــ به قرينۀ اين، که " رودخانه"و يا " دريا"ً، به احتمال قوی، مطلقا در معنای )به فتحتين" (ارس " 1

  ِکشور ايران امروزی و ترکمنستان را تشکيل می دھد و در زمان شاعر، مناطق وسيع دور و جوار اين دريا، ھمه جزءً   قسما سرحد 
 ) معروفی. خ.(   قلمرو  بزرگ امپراتوری ابدالی افغانستان بوده  است
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ِدر بر حـــــلم وقــار تو بود کــوه گــــران      جــــوز ناچيز و ُسبکـــبار، ِ َِ ِ   عدسی به سان ِ

  بسی َخــدمت احبــاب، ی      که بدان قـاصرم ازمدتی شد، که مرا ھست، قصوری در پا

  ِ ام خــــانه نشين، از عــــدم قـوت پای      خــانه بر من شده از خـــانه نشينی، قفسیشده

  ھـــر زمان، از پـــی ديدار يـکی از ياران      نو به نو بر دل مـــــن چھره گشايد ھوسی

ّنستم      که ز خــــــــداممختصر چـــــارۀ اين کــــار، دران دا  جنــــاب تو کنم، ُ
  َملتمسی٢

٣فــــارس
َعــرصۀ مدح تو شوم، تا محشر      گر به من از کرم و لطف، ببخشی فـرسی  َ  

 از ديد و نظروزن و قافيه ای را، که شاعر در اين قطعه انتخاب کرده است، چه دلکش است و دلنشين؛ الاقل 

  .مسکيندرويش ين ا

کند و قيامت، اين درخت،   رفت، که مراد از شگوفۀ درخت سيب است؛ و چه طوفان می"گل سيب"سخن از 

ھت نيست، ج در نزد عوام کابلی نيز بسيار عزيز است و بی "گل سيب"!!! دھد وقتی شگوفه اش را بيرون می

  :که آن بيت مشھور را ساخته اند

ُگـــل سيبم، گـــل سيبم ُ  

  ت ده جيبمسکبه خدا ع

   زيبا؛ ست و ازھار زيبا ست، بھار زيبا طبيعت

  .... از ھمه دالراتر و دلبر سيبست و شگوفۀ درخت شفتالو و بادام و  شگوفه دالرا

د و درختھا در کجا؟؟؟ راه دگر مان از چنته برون آورد؛ ده در کجا خواستم بنگارم و قلم چه را من چه میولی 

  : بپذيريم، کهر که آن مثل مشھور رانيست، مگ

  !!!"گپ از گپ می خيزه و از گپ، گپ"

 " شيرازحافظ" رفت و از آن بيتش، که "يزيد" سخن از ، روز پيشارمی خواستم بگويم، که ضمن مقالۀ چ

ّسرلوحۀ دکان غزلي ّ   :ات خود ساخته استُ

  ًاال يا ايھاالساقی، ادر کأسا و ناولھا

  :"يزيد"لی اصل گفتۀ و

  الساقی  اال يا ايھا    ًادر کأسا و ناولھا

  :"برسانش به من"؟؟؟ يعنی ؛ يعنی چه"ناولھا"

  !!!کاسه را دور داده و به من برسان= ًادر کأسا و ناولھا "

  :به صرف عربی برويم و اين کلمۀ فعلی را بکاويم

 ــ  را ساخته"ناولھا" شده و  يکجا)"کأس " مؤنثضمير برای اسم("ھا" ــ که با ضمير مؤنث "ِناول"فعل امر 

َنيل و نال و نوال" ّاز مادۀ َ  و از .است "رسيدن" و " کردنعطاء"  و"بخشيدن" برخاسته است، که در معنای "َ

                                                 
" خواھش"و " التماس"ا خود در معنای است، ولی درينج" التماس"ًکلمۀ عربی و اصال اسم مفعول از مصدر ") مغتنم"بر وزن ": (ملتمس " 2

 .به کار رفته"  استدعاء"و 
 ".رزمنده"و " سپاھی"است، ولی درينجا در معنای " سوارکار"کلمۀ عربی و در معنای ") فاعل"بر وزن ": (فارس " 3
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 نيز حاصل شده و در زبان دری افغانستان استعمال "نوالِم" و "نالَم" و "نائل" و "نال"ه است، که ّھمين ماد

  :فراوان پيدا کرده اند

اگر  .بسيار استعمال شده استًو خصوصا اشعار قدماء   در زبان دری"بخشش" و "عطاء" در معنای "نوال"

. يافت خواھند گشت فراوان "دريا نوال" و "ابرنوال"د، ترکيبات ننظر بگذر از "شھاب ترشيزی"قصائد 

  ؛ يعنی چه؟؟؟"ابرنوال"

عطای کسی استعمال کرده است، چون ابر وقتی ببارد، ھمه جای را " عام بودن" را برای "ابرنوال"شاعر 

  .ُسان آبياری می کند و باران رحمت خود را مساويانه بر ھمه می فرستديک

را بسيار در پھلوی نام " ُ نوالهَّمَع" و "ُ جاللهَّلَج"، عبارات به گوش کسی رسيده باشد گفته ھای ماليان و اگر

  اشد؟؟؟؛ و کيست، که باری در جنازه ای و فاتحه ای به سخنان مالئی گوش نداده بخداوند ذکر می کنند

  !!!"ِجالل خداوند، بزرگ است = ""ُ جاللهَّلَج"

 و 

ُعم نواله" َّ   !!!" استّعطای خداوند، عام = ""َ

  ":نال"ــ 
 "قمارخانه"کسی، که خانۀ خود را .  در زبان قماربازان کابلی بسيار رواج داشت"نال گرفتن" و "نال"کلمۀ 

 " گرفتنتاجائی" چيزی دگر نبود، مگر "نال" بگيرد و "نال"داد، تا در ميدان قمار  ساخت، به خود حق می می

  :پس.  ای از پول و پيسه، که در ميدان قمار می افتاد"جغله"ِو گرفتن ) تھجائی گرفتن(

  ٤"فيس" و حق الزحمه و به اصطالح فيشنی بخشش= نال 

  ":نائل"ــ 
ِبرشدار" و "ُبرنده" و "رسنده"ً، که لغتا در معنای "نائل" ان مردم کابل در مورد ھوا بسيار است، در زب" ُ

  :َّمروج بود؛ چنان که می گفتند

  "امروز ھوا بسيار نائل است"

  . را مشکل می ساخت"نفس کشيدن"با دمه و غبار، که آگنده  بود، "دلگير" و "دپ"ھوای آن،  و مراد از 

  ":منال"ــ 
 است و در معنای "يلَن"م مکان از ، اس عربی از نگاه صرف"منال" .را ھمه شنيده اند" مال و منال "ترکيب

در تعارف مگر آن را در زمينۀ سود و ثمر به کار می برند؛ چنان که زمين و جايداد و دکان . "جای رسيدن"

  . فائدۀ دائم استثمر و  شمارند، که جای و مکان رسيدن سود و "منال"و خانه را در زمرۀ 

 ًگردد، عينا چنان، که در دری ما تلفظ گردد، تلفظ می "w "به حساب انگريزی" واو "عربی،" ناول "در کلمۀ

 بهخود به خود را نيز ناول  "انگريزی تلفظ می کنند، کلمۀ" v" رنگ را به" واو "مگر ايرانيان، که اينک

                                                 
 .است" حمهحق الز" می باشد، که در معنای feeاست، که جمع کلمۀ انگريزی  fees" فيز"در اصل خود " فيس" کلمۀ  4
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"v "که زبان  سازيمچارهکنيم و چه چه  !!!فرنگی ھمسانی و ھمخوانی دارد" لُناو"، که به نمايند اداء می ،

  : انکشاف را قبول کرده است، و ھمينفارسی ايران

  "!!!آمده ره ردی نيس"

  :"نواله" روشن شد و ماند کلمۀ "منال" و "نائل" و "نال" سرنوشت

 تا بيشتر بار بکشد و دادند  می"وَج" ، و چست و چاالک شدن را جھت تقويت"خر و اسپ"ھمان قسمی، که 

چيز ديگری نيست، غير از زغالۀ خمير، که خام و يا نيم  "نواله"، نواله دھند و "فيل و شتر"راه بسپارد، به 

آخر تا کی شتر بيچاره خار بخورد و بار بکشد، و ھمين قسم، فيل زورمند، زور . پخته به خورش داده شود

خود را در خدمت آدميزاد بگذارد و فقط به تر و خشکی قناعت کند؟؟؟ فيل و شتر را نيز پاداشی و عطيه ای 

ی به فيل و ّاز قديم نواله را به حيث خوراک مقو. م افتد، تا از عمر و روزی خود خير ببينندو ھوسانه ای الز

 و خدمت کنند و تا توانند کنند به آدميزاد ناشکر و ناسپاس، خدمت و شيمۀ بيشترت قدربا شتر می خورانند، تا 

  !!!خدمت کنند

  .يل و اشترھوسانۀ فی و ّ چيزی ديگر نيست، غير از خوراکۀ مقو"نوالهپس 

ورنه که . خورند و لوت می زنند و از زبانی به زبان ديگر می گردند می بينيم، که کلمات چه طور لول می

  ؟؟؟"کاسه" از اصل عربی برخاسته اند و نيز، "نال و نواله"می دانست، که کلمات دری 

  :مانده است سخنکی "کاسه"مگر در مورد 

 عربی ِ"کأس"از  گپ زدم و از شجرۀ نزولش، که "کاسه" کلمۀ  خود از٢٠١۶ اکتوبر ٣٠در مقدمۀ مقالۀ 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" رمقاله را دروز بعد  وقتی . مطالعه گرديد"يزيد"در بيت ًال امتثابرخاسته و 

 ضمناز نظر خريداری خواندم، نکاتی بيشتر در موردش به ذھنم رسيد، و بھتر دانستم، که اضافات را 

  .از ھمه اضافات منصرف گشته و فقط يکی را پيش می کشم. بيارمن مستقلی عنوا

 ھمه زيبايند، اما تعدادی زيباترين و ازين جمله اين غزل را می شمارم، که رديف و بالخاصه "حافظ" غزليات

  :قافيۀ پرطنطنه دارد و درينجا چار بيتش را نقل می کنم

  يشتر زانکه شود کاسۀ سر خاک اندازپ       آب طربناک انداز،خيز و در کاسۀ زر

ُحـــــاليا غـلـغــــله در گنبد افالک انداز       خاموشان استِ وادی،عاقبت، منزل ما ُ  

   خــــود، به شفاخانۀ ترياک اندازِاز لب      ستَخِزلف تو ب  سرِمار که ز دل ما را،

ِ جانان دور است      بر رخِخُر نظر از چشم آلوده   ــــر، از آينۀ پاک انداز او نظــــُ

 اين غزل را برای مردم کابل "حافظ"شايان توجه کلماتی اند، که درين غزل به ھم پيوند خورده اند؛ گوئی 

  . گفته است

انش آن را نمی شناسد داروطن، ولی  را به کار می برد"شفاخانه" ھفت قرن پيش کلمۀ زيبای "حافظ"عجب که 

ِ ھرکدام منشأ وجودی خود را دارند، که در "بيمارستان" و "شفاخانه" البته  گويند؟؟؟"بيمارستان"و در عوض 

 .  ًيکی از مقاالت قديم درباره اش مفصال نوشته ام


