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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
       ٢٠١۶ دسمبر ١٩برلين ــ     

  
در حالی، که گمگشته را يافتم تا در مقاله ای .  کمپيوتر می گشتم٢٠١٠سرگردان دنبال مطلبی در آرشيف ماه جون 

 را داشت و با اندک دستکاری و لين و دين، ز يافتم، که حکم مضمون نقد و تياریبيندازم، يادداشت ديگری را ني
  :و اينست، آن نوشته. قابل نشر می گرديد

  

  پيما ست و دل جھان م درياِشِچ
، "ست دل جھان پيما"گويم  گويم، ولی وقتی می می باز کابلی را مثليک گويم،   می"ست چشم دريا"وقتی 

 و البد و کردند۵جان تردد می سرک کابل که در جاده و،مردان کابلی. مستقيم واقعيتی را بيان کرده ام غير

، گرفتند میقرار  و مالمتافتيد، وقتی مورد شماتت   نامحرم مینازنينانشان به  به ناچار چشمالجرم و 

بر زبان می آوردند؛  )١("بھانه گويا"خود گرفت، ه  را ب"ضرب المثل"ھا حکم پسانرا که ھمين جملۀ کوتاه 

   !!! خود"چشم چرانی" ِ توجيهِالبته جھت

گر نيست، سخن کسی دکه است،  "مغز"و  "قوۀ مخيله" و "ذھن"، ھمانا "دل"وم، مراد از اما در وجيزۀ د

 در ھمه به احتمال قویشد و آن ھم   سخن گفته می"دل"در قديم بسيار از ). ٢( نويساِ سخن ھمين قلممگر

  ."لهِّمخي" و " تخييلیۀقو"رود و از   نيز حديث می"ذھن" از ،"دل"زبانھا و امروز در پھلوی 

 شده وا "تخييل" و "تخيل"شناسد و ھيچ سد سکندری مانع  لۀ خود حد و ثغر و مرزی را نمیّ انسان در مخي

ــ ) ٣( "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" از "ترآزاد"ِ آزاد آزاد است ــ حتی انسان در ذھن خود. تواند نمی

  که خواندم،"جھان پيما" را "دل" پس. تواند  کرده میصيرورتو  سير فکرش به ھمه سوو سمند و توسن 

  .درس  میکران تا کران جھاناز تيرش 

 که در ،ن بود، که صبح مردان و در وقتی ايدھدف ازين تمھي ؟؟کنم؟  چرا اين ھمه مقدمه چينی میولی

 پيش ) سال ــ به حساب امروز۶٠(سال ۵٣ ودم، به گذشتۀفضای آزاد به قدم زدن و ھواخوری مشغول ب

  :قلم و کاغذ حاضر بود و سطور آتی را يادداشت کردم. مشتپرتاب گ

 Ocean Parkwayنيويارک، بروکلن، اوشن پارک وی 
   امريکای شرقی ِ پگاه۶ساعت   ــ٢٠١٠ جون ١٧
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  ست و ذھن بی پھنا چشم دريا

  "عبدل و بازگل"داستان 
  

 ١٨به حساب امروز، که  ــ  تخت سالچرخد، که از آن پنجاه و سه ور داستانی میَ دسطور،مرکز اين 

، که اين چه بدعت فرياد خواھند زدًنکته سنجان حتما . گذرد  می ــ سالشستًحدودا  است، ٢٠١۶دسمبر 

از دروس جغرافيه و فزيک   يا وايم  مگر نشنيده ؟؟تواند دور چيزی بچرخد؟ طور میه  چ"مرکز"است، 

 ھا دور ھستۀ خود ، سيارات و الکترونیم، که در نظام شمسی و کوچکترين مودل آن، نظام اتوميندا نمی

   ھردو نظام؟؟؟"مرکز" چيزی دگر نيست، مگر "ھسته"چرخند و آن  می

.  بمانند، قضيه روشن خواھد گرديد"ردی گفتنِب" و مرا به دنخوربا به قراری اگر منتقدان کمی درد خود ر

  .... در جملۀ اول، مراد از "مرکز"

منظور از .  نکته ای ديگر واضح گردد، تا داستان نويسان را گواراتر افتد،ھان در اول بھتر است

 و "قصه" در مفھوم "داستان" درينجا.  در عنوان، داستان به معنای متعارف امروزی آن نيست"داستان"

ر فرق نوشته بدری را از زبان  به کار رفته است، که ھردو عربی اند و من خواستم کلمه ای "حکايت"

  .نرسيدفکرم ه ، لغت ديگری ب"داستان"بنشانم، که غير از 

سۀ  و معلم فزيک ما در صنف نھم الف لي"عبدل" و "بازگل"داستان و آن اما صد گپ به يک گپ نرسد، 

  :استحبيبيه جليل 

زد، که  ، مديريت مکتب حدس می"نھم الف"وقتی در صنف نھم مکتب حبيبيه بودم و آن ھم در صنف 

گرفته " ح"و " ج"و " ب"از صنف سويۀ ھمين صنف باالتر از صنوف متعدد ديگر نھم آن مکتب است ــ 

 ــ "صديق خان" مدير مکتب ما به ھر صورت. ندرسيد ً ــ که جمعا به پانزده شانزده صنف می"واو"تا 

 سال درسی "نھم الف"، چون چشمھايش سبز بود ــ تجويز گرفت، تا ھمين صنف "َصديق سوز"مشھور به 

 را به انگريزی بخواند، تا از دو "فزيک و کيميا"خود را خارج از پروگرام عمومی بگذراند و مضامين 

و بی استفاده در کنج دفتر خود خزيده بودند، معلم امريکائی، که در شق فزيک و کيميا درس خوانده 

؛ ھم لعل به دست آيد و ھم آن دو "ھم خرما باشد و ھم ثواب"يعنی کاری شود، که . استفاده صورت بگيرد

  : يار بيکار امريکائی نرنجند و دست زير االشه ننشينند

. لنگ، پایاز يک و جوان  که مردی بود خوش سيما و نام داشت، Greengo" گرينگو"، معلم فزيک ما

  ) ۴(."ِيک و نيم لنگ" به حساب کورگويانو ؛  بودنگَلکرَشوی در واقع 

کرد، ورنه اين نام، که  ــ خودش نام خود را ھمين قسم تلفظ می بود Goetz "تسِگ"معلم کيميای ما مستر 

 رفتن و گپ زدن،  ھنگام راهکه ،دانهک آدمی بود نازوی. شود ًاصال المانی ست، در ھيئت ديگری تلفظ می

 وی که ميانه سال بود و مويھای ماش و .، مانند خوبرويان فرنگی و مانکن ھافروخت ناز و خرام می

  .برنج داشت، ھميشه عطر و پودرزده به صنف می آمد
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، فوق العاده راضی بودند و بر ھمقراغان مکتبی مباھات می کردند، ھمنصفان ما ازين تجويز فوق العاده

ِا يک گره باالتر از آنھايند و لسان انگيزی شان آنقدر قوی ست، که دو مضمون مشکل ھمان که ايشان گوي

  .خوانند صنف را به انگليسی می

واقعيت مگر طور ديگری بود و ھردو معلم امريکائی دريافته بودند، که سويۀ انگليسی ما بسيار نازل است 

ايشان می ديدند، که پای ما برابر کفش . داريمو قدرت درک مطالب مشکل فزيک و کيميا را به انگليسی ن

پس راه دوم . نيست، ازين رو يا بايد پايھای ما را اره می کردند و يا کفشھا را برابر پای ما قالب می زدند

را برگزيدند و سر و آخر و کمر ھردو مضمون را آنقدر بريدند و اره کرده رفتند، که در آخر فقط چند 

در واقع در ھمان .  و قانون مختصر فزيک و کيميا را برای ما درس دادند و بسجمله و تعريف و فارمول

صنف نه مرد دنيا شديم و نی زن آخرت؛ نه انگليسی ما تقويه شد و نه مضامين کيميا و فزيک ھمان صنف 

  !!!ِدر حقيقت اين دو مضمون ھمان صنف حيف شد و حيف در حيف. را درست درک کرديم

اتم و مالکيول شروع می شد و به ميا از عناصر و مواد مرکب و مخلوط و موضوعات در مضمون کي

گرديد و چند مسألۀ   ختم میAvagadro "اوگادرو"و Gay-Lussac "گی لوسک"می ون اتقواني

  :ًم مثال اين تعريف را برايما داده بودودر بارۀ ات. مختصر ديگر

Atom is the smallest particle of an element.  

  ُترين ذرۀ يک عنصر استم کوچکوات

  :و در بارۀ مالکيول خوانده بوديم، که

Molecule is the smallest particle of a compound. 

  . مالکيول کوچکترين ذرۀ يک مادۀ مرکب است

و مضمون فزيک از تعريف فزيک شروع می شد و بعد از ارائۀ چند قانون فزيک از قبيل قوۀ جاذبه و  

در بارۀ رافعه ھم خوانده بوديم . سرعت و تعجيل می رسيدحرکت و سقوط آزاد، به قوه و قدرت و کار و 

  :ً در رافعه مثال چنين بودءيکی از مثالھا در تعادل قوا.  در رافعهءو تعادل قوا

 که وزنش معلوم بود، در طرف راست بازوی رافعه نشسته است و قرار است، که در طرف ديگر "بدلع"

سؤال درين بود، که . بنشيدند" بازگل"رافعه که طول بازوی قوه دوچند طرف راست است، کسی به نام 

 و کمخور و ازين قبيل مسائل مختصر.  برقرار گرددء بايد چه اندازه باشد، تا تعادل قوا"بازگل"وزن 

  .باالنشين

و بچه ھا ھم تمام جمالت فزيک و کيميا را نقطه به نقطه و مانند حافظان قرآن با ھمان انگليسی شکستۀ 

  .کرده بودند، تا در روز امتحان نمرۀ کاميابی گرفتند) ضبط(خود ضفط

  !!!اين بود قصۀ يک سال نافرجام يک صنف نخبه در ليسۀ عاليشأن حبيبيه ــ که يادش به خير

  !!! خيرائی، که يادت بهجوانی کج

  :توضيحات
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 کابلی، درست ِکيبات مشابه آن در زبان عاميانۀ که از روی تر،"قيدی"ست   ترکيبی"بھانه گويا" ــ ١

  ً: زيبا را زياد بر زبان می آوردند، مثالنانکابل ازين سنخ کلمات رسا و سخ و اصيل عزيزمردم . کردم

يعنی وقتی از بھر مثال کسی از بزرگان قوم، دو .  بود"به رسم آشتی"رادشان  می گفتند و م"آشتی گويا" ــ

کرد و آشتی می داد، آن مھمانی   بودند، به مھمانی دعوت می"جنگی" را که به اصطالح باھم کدرطرف م

  .کرد  برپا می"آشتی گويا"را 

گاران عرضه کرده اند، حکم  و مقصدشان اين بود، که آنچه را به خواست"شيرينی گويا"يا می گفتند ــ 

  . را دارد"شيرينی"

  ".بر سبيل گله" يعنی که ؛"گله گويا"گفتند  که می يا اينــ 

  .به کسی داده شود" رشوت" يعنی آنچه بر سبيل "رشوت گويا"يا ــ 

ُ پشت در پشتفجايعبعد از    از مأمن شان"بومی" چندين دھۀ اخير، که با کوچ کردن کابليان ِ و ليل و نھارُ

 که اين اصطالحات ناب ،گر مطمئن نيستمياه بود، دوطنداران اطرافی ما به کابل، ھمرآسای و ھجوم سيل 

   !!!باشندو طاری کابل جاری و ساری " فعلی"کابلی بر زبان باشندگان 

 "در ھيئت بھانه" و يا "حيث بھانهه ب" از آن،  و مرادرفتکار ه  نيز در ھمين سياق ب"ھانه گوياب"ترکيب 

  .گمان نکنم، که در فارسی ايران چنين قيدھا محل استعمال داشته باشند .وده استب

. رودکار ه  ب"صيغۀ مبالغه"، که در مفھوم  است"نويس"ريشۀ امری  ترکيب صفت فاعلی از "نويسا" ــ ٢

نای و در مع" زيبيدن "که ازگوئيم،  می" زيبا"ًازين باب ترکيب در زبان دری بسيار زياد داريم، مثال 

بسيار " ساخته شده و در مفھوم "گفتن"ريشۀ امری مصدر  گوئيم، که از "گويا"يا . ست"بسيار زيبا"

از ھمين سبب .  می يابيم"نطاق" را در وجود کلمۀ "گويا"در زبان عربی معادل . ود ش میاستعمال "گوينده

، به برده می شودکار ه  ــ ب آن"غير دستوری"معنای ه  که در ميديای ايرانی ــ يعنی ب،"گوينده"ترکيب 

 به تشديد حرف دوم، صيغۀ مبالغه از مصدر "نطاق". تواند را بيان کرده نمی" نطاق"ھيچ صورت مفھوم 

 که "نطاق"کلمۀ . "بسيار نطق کند "و "بسيار بگويد"گردد، که   است و برای کسی اطالق می"نطق"ثالثی 

دری زبانان افغانستان و  ايران ــ و شايد تاجکستان بر صبغت زبان عربی ساخته شده است، تنھا در بين 

اعراب در . ًست، که اصال عربی اند، ولی در بين اعراب رواج ندارند ھم ــ رواج دارد و از جملۀ کلماتی

ً عربی مستقيما معنای "متکلم"چون کلمۀ . کنند  استفاده می"متکلم"و " خطيب"عوض از کلماتی از قبيل 

خود را ــ در ھردو مدلول، ھم " گويندۀ"زنم که ايرانيان کلمۀ   ازينرو بسيار حدس میدھد،  را می"گوينده"

ه  از اعراب ب"تحت اللفظ" آن ــ از طريق ترجمۀ "غير دستوری" و ھم در مفھوم "دستوری"در معنای 

  .واندت بوده نمی" نطاق"ُ معادل و بديل معقولی برای کلمۀ "گوينده"در ھر صورت، . عاريت گرفته باشند

 استفاده کنند، که مخفف "سخنگو"از ترکيب " نطاق"در بعض موارد در فارسی ايران در عوض 

 گويند، که به "سخنگوی کاخ سفيد" چنانکه ".سخن گوينده"است و آن ھم حالت تخفيف يافتۀ " سخنگوی"

  :؛ چونرسد اما اين کلمه ھم از ديد من، منطقی به نظر نمی. شود  می"نطاق قصر سفيد"حساب ما 
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 "گويدسخن "شود، که  ست يا به کسی اطالق می  معنای کسیبه اصل اين مخفف است،  که"سخن گوينده"

 "حيوان ناطق" را "دوپای"گويند و از ھمين سبب اين موجود  دانيم که انسانھا ھمه سخن می  میھمهو 

و کسانی که عيب و لکنت ن انھا ــ به استثنای گنگا در برگير تمام انس"سخنگوی"چون کلمۀ . ناميده اند

  جفائی، نه تنھا پايۀ منطقی ندارد، بلباشد، مختص ساختن آن تنھا برای طبقه ای خاص زبان دارند ــ می

  :بلی؛ برادر شير و خوانندۀ گل. ست در حق تمام انسانھای ديگر

ر و چند صد نفر و  اند، ديگر ما حق نداريم که تنھا چند نف"سخنگوی"گويند و  وقتی تمام انسانھا سخن می

اگر چنين کنيم، نتيجۀ .  بناميم"سخنگوی" و "سخن گوينده"يا چند ھزار نفر را از جمع ملياردھا انسان، 

   ."زبان بريده"و " بی زبان" و يا "خاموش" اند، يا "گنگ" و "الل"منطقی آن اين خواھد شد، که ديگران يا 

  :ر بپردازيماگر ازين خيز جانبی گذشته و به زدن مثالھای بيشت

 ھمه از "رسا ، گيرا ، پايا ، زايا ، پويا ، جويا ، بويا ، توانا ، مويا ، مانا ، دارا ،  گذرا و غيرھم"ترکيبات 

. کردند  که مردم کابل برای پولداران و ثروتمندان استعمال می،ست  ترکيب زيبائی"دارا". ھمين سياق اند

، )بگريد( است و به کسی که بسيار بمويد "موئيدن" مصدر  از"مويا".  است"نادار" کلمۀ مقابل "دارا"

در متن باال مراد از .  ميخواند"گريانوک"زبان عوام کابلی چنين کس را از روی تمسخر . گردد اطالق می

  . است" مسکينقلم اين"، "قلم نويسا"ھمين 

، کار گرفت و من "وخیش"اصطالح غير متعارف دری افغانستان، ه  و ب مزاحوق  ــ درينجا قلم از مزا٣

  .ھم مانعش نگرديدم

ناميدند و   می"ِيک و نيم لـنگ"،  و از روی کنايهرا بر سبيل خوش طبعی" نگَل" ــ کابليان طنزگوی آدم ۴

  .گردد ده و به پنجه ھای پای ختم میش شروع "ران" است، که از "پای" درين ترکيب مراد از تمام "نگِل"

َشکرلنگ" ــ نيز از جملۀ ترکيبات بسيار زيبای عوام کابلی ست و به کسی " لنگ"  و"َشکر" ــ مرکب از "َ

  !!!" لنگلنگِ"و نه " کمی لنگ"باشد، ولی " لنگ"گفته شود، که پايش اندک بلنگد؛ يعنی که 

  

  

  ) ٢٠١٠ جون ١٧نيو يارک، (
 


