
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
       ٢٠١۶ دسمبر ٢٣برلين ــ     

  

   

  "ِحليم است و دريای روغن"
شوم، به کابل نازنين و  ھا و به زادگاھم پرتاب می ، به آن طرف دھهگيرم وقتی اين عنوان را در نظر می

 و شاگرد وفادار "سلطان مسعود اول"، که دبير "بيھقی"از ". حضرت کابل"به گفتۀ استاد ابوالفضل بيھقی، 

 "تاريخ بيھقی" بود، کتابی به جای مانده به نام "محمود غزنوی"، که رئيس ديوان رسائل "ابونصر مشکان"

، که گويند فقط ششم قسمت از متن اصلی اين کتاب مستطاب است؛ چون اصل کتاب "تأريخ مسعودی" يا

ُبيھقی درين کتاب مغتنم، که از امھات زبان دری شمرده شده، وقتی از . در تطاول ايام از ميان رفته

گاه و شوکت و شأن گويد، بلکه آن را با آرگاه و بار  نمی"غزنه"کند، تنھا و خشک و خالی   ياد می"غزنه"

  :ًکند، مثال  گويد شايانش ياد می

  !!!غزنه، اين حضرت بزرگوار، که پاينده باد

 "حضرت غزنه" ھم استعمال شده است و وقتی "پايتخت" در پھلوی معانی ديگرش، به مفھوم "حضرت"

ی عالم گوئيم، مراد از غزنۀ پايتخت امپراتوری بزرگ غزنوی ست، که در زمانش از بزرگترين شھرھا

ُدر قصائد حکيم فرخی سيستان، از وسعت قلمرو شاھنشاھی غزنوی بسيار سخن رفته و ضمن ھمين . بوده

ًمثال يکی از قصائد نھمار وی در . کند قصائد است، که فرخی جغرافيۀ قلمرو محمود غزنوی را ترسيم می

  :مدح سلطان محمود بن سبکتگين چنين شروع می گردد

  لت است اين دولت سلطانچه روزافزون و عالی دو

  که روزافـزون بدو گشته ست، ملک و ملت و ايمان

  :و بعد از سخن پيمائيھای بسيار و شمردن شھرھای بيشمار در قلمرو محمود، بدين بيت می رسد

  "آبسکون"تا دريای " گـــنک"ِتو داری از کنار 

  "ُمکران"و تا " ُقزدار"تا " ُگرگانج"ِتو داری از در 

   ست در قلب ھندوستان "دريای گنگا"اد از  مر"گنگ"ــ 
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َبحيرۀ خزر" يا "جھيل کسپين" منظور از "آبسکون"ــ  ّ ظاھرا مخفف "آبسکون".  است"ُ  است، "ِآب سکون"ً

شود و   در زبان دری ما ھميشه غلط تلفظ می"بحيره"کلمۀ عربی .  شود"آب ايستاده"که به حساب ديگر 

  :ا از نگاه صرف عربی، فرض ذمه می گردانداينست، که شرح ساختمانی اين لغت ر

لغت انگريزی آن . شود  افاده می"اوقيانوس" کلمۀ عربی ست و معنايش ھمان است، که امروز با "بحر"ــ 

ِاوتسه آن" است، که در لسان المانی Ocean" اوشن" ُ" Ozeanاز "بحر"کلمۀ . شود  خوانده و نوشته می 

َّوقتی مصغر يا اسم تصغير کلمۀ .  لفظی است ــ مؤنث"اسم مؤنث"نگاه عربی  َ  را در عربی بسازيم "بحر"ُ

َبحيره" ّزبيده و عبيده و سميه"شود، که بر وزن   می"ُ َ ُ ُ باسوادان بيچارۀ .  است؛ يعنی به ضم اول و فتح دوم"ُ

 کنند، تلفظ می" جزيره و  کبيسه و شريفه"افغانستان اين کلمه را ھميشه به فتح اول و کسر دوم و بر وزن 

  !!!"ھاشميان"که غلط است و غلطی آشکاره، در سطح اغالط مشھود 

به . ً اصال کلمۀ ھندی و به سکون حرف اول است، مگر مردم ما آن را به فتح اول تلفظ می کنند"جھيل"

 اين کلمه ارمغان معلمان ھندی ست، که در ليسۀ حبيبيه تدريس "اميد" در جريدۀ "روان فرھادی"قرار گفتۀ 

در آن زمان در بين افغانھا کسی اھليت و ظرفيت تدريس مضامين عصری از قبيل جغرافيه و . کردند می

فزيک و کيميا و بيالوژی و رياضی و ھندسه را نداشت، ازين خاطر معلمان ھندی را استخدام کرده بودند، 

 در "کتله"لمۀ ک. درس بدھند بود،" حبيبيه" را در يگانه مکتب عصری آن زمان؛ که یتا چنين مضامين

 انگريزی ست، نيز از ھمين زمان از زبان اردو گرفته Massو  ِ"ِجرم "فزيک، که معادل کلمۀ عربی

  .... شده و در افغانستان رواج يافت

ُ در ماوراء النھر، که نيز در قبضۀ نفوذ "بحيرۀ ارال" شھری بوده در ساحل "اورگنج" يا "گرگانج"ــ 

  . قلمرو  خوارزمشاھيان شد و بسط يافت و در حملۀ مغول ويران گشتِمحمود غزنوی بود و بعدھا جزء

ِ نام شھرھائی در بلوچستان و جزء امپراتوری معظم غزنوی و بعد امپراتوری "مکران" و "ُقزدار"ـــ 

  .ِزء خاک پاکستان شمرده می شوندجبود، که امروز ِو جزء افغانستان ابدالی 

 در بلخ وظيفه "کعب"بعد ازين، که .  است"کعب"زادگاه رابعۀ بنت ً احتماال شھر "ُقصدار" يا "قزدار"

 سرانجام به "رابعۀ بلخی"با وی به بلخ کوچيدند و سرنوشت نافرجام " حارث و رابعه"گرفت، دو فرزندش 

 شاعر سرشناس دورۀ سامانيان "رابعۀ بنت کعب قزداری بلخی ". به فرجام رسيد"حارث"دست برادرش 

  ....ت دری شھرت فراوان دارد بود، که در ادبيا

در ھمين پھنا بود، ولی اطلس ھای تاريخی در فرنگ اين قلمرو را به غزنوی بلی؛ قلمرو جھانبان محمود 

 . دھند مراتب کوچکتر نشان می

  :بعد ازين شيرغلت تأريخی ــ ادبی، برويم به اصل موضوع، که قصۀ کابل و زمستان آن است

کنم، چون از بوی ھمانھا زنده ام، کابل ديگری را در نظر  نم، که ھميشه ياد میک وقتی از آن زمانھا ياد می

  .ِدارم، کابل فرورفته در خود و غرق در عروق آداب و اخالق و فرھنگ ديرينه اش

 نرم اروپائی بلند گشت، خاطرات عاطر صبح پگاھی وقتی سرم از بستر مردان؛ يعنی ِامروز صبح

و به (گشت و ھوای سرد گزنده و زمين پربرف و پته ھای گرم سندلی  می گذشتۀ کابل پيش چشممیزمانھا
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اف و خورشيد تابان و طالئی کابل؛ يعنی فصل زمستان و ّو ھوای شف) ١"صندلی"اصطالح غلط مشھور 

ِموسم خوراکه ھای چرب و نرم و مغذی و پرانرژی، از قبيل حليم و کچری قروت و اقران و اخواتش ِ َ .

رشکن کابل به ياد آمد و ماندگی جانفرسای برفپاکی و بعد حليم؛ ھمان حليم و دريای خاطرات برفھای کم

حليم خليفه رحيم کبابی در شوربازار کابل . روغن با نان خاصۀ اعلی، که نظيرش را در روی زمين نيابی

  !!!به خير و خوبیچھار ھم نام داشت ــ ياد ھرسه  ــ "علی رضاخان"ــ نارسيده به کوچۀ 

، که در "غالم نبی عشقری"  صوفیً، عينا مثل شاعر دلسوخته،بس نورانیداشت  رحيم چھره ای خليفه

اھل دل ِجايگاه  داشت و ی آراسته با جذابيت و کشش روحانیًدوصد قدمی، دکان ظاھرا حقير و فقير ول

حش باشد زند، که شر داستان اين شاعر وارسته صفحۀ دلچسپ ديگری از شوربازار کابل را ورق می. بود

  .برای فرصتی ديگر

شاگردان خليفه رحيم شب تمام شب کپچه می زدند، کپچه می زدند و کپچه می زدند، تا صبح پگاھی حليم 

 و خود را با پتوی گرم شتری و حاشيه ھای سبز زد سر دخل چارزانو میدر خليفه رحيم . شد آماده می

 دکان خليفه رحيم گرم بود و نشستن درانجا مثلی بر حليم، تمامديگدانھای بردراز ضرب . تيز، می پيچاند

گويا و !!!  جنجال ھمه ازاين بود، که در تابه خانۀ مسجد نشسته باشی؛ گرم و نرم و آسوده و فارغ البال

و  از ھمينجا برخاسته ،"کنج مسجد گرم و گدا آسوده" و يا "مسجد گرم و گدا آسوده"ضرب المثل مشھور 

  .استنشأت کرده 

زد  خليفه اول آن را در ترازو دره می. را يکجای با آنو قلفی دادی و ظرف   روپيه به خليفه رحيم میچند

و بعد ازين، که حليم را سرشيو به نفع خريدار تول کرده و يک چمچۀ اضافی را حق خريدار بر آن عالوه 

ُکرده بود، با ھمان چمچه يا قاشق تنکِ چوبی آن را در ظرف چنان با مھارت  ھموار می کرد، که گوئی ُ

ُ انگشت پر کشاله دار، دارچينی را از کاسۀ دست سهدر آخر با . ّخراطی ماھر آن را خراطی کرده است ِ

و به  ی در ھر ربع ھم نقطه ای از دارچينمانند در روی حليم رسم کرده و راست خود گرفته، دو خط چليپا

، که در وقت ندخواند حليم می" مصالح"نی را مسالۀ اين دارچي. گذاشت می "دارچين"گفتۀ برادران ايرانی 

حليم ھنوز گرم بود و در آن سردی زمستان، که دستکش و . ساخت تناول مزۀ دھان را چند چندان می

َمستکش درک نداشت، دستھا را گرم نگاه می َ رسيدی و چند دانه نان خاصۀ  داشت، تا به دکان نانوای می ِ

 و يکه دادی آوردی و به دست مادر مھربان می چانده به خانه میاعالی برشتۀ گلنار را در دسترخوانی پي

خنک صبح را از بدن بچينی استخوانھايت را گرم کنی و ندلی گرم می درآمدی، تا سراست و تا حلق زير 

  .و منتظر تناول حليم بمانی

مسی با حليم ديگر بر گردن مادران مھرگستر بود، که آن را در غوريھای يا کشيدن کار درست کردن 

جوش ) بو لو قس(مھارت تمام تنک کرده بر اجاق و آدانک و ديگدانک و يا منقل آتش می ماندند، تا بلقس 

وقتی غوری در خانۀ ما . خورده برود و روغن زرد در مغز مغزش اثر کند، تا سرانجام آمادۀ تناول گردد

                                                 
  .د ضمن مقاله ای مستقل به تفصيل نوشته ام  درين مور 1
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، که نفس خود را ر بزرگوارمھای بردربر حليم سر دسترخوان می آمد و روغن در آن موج می زد، پدر

  : می فرمود بود،"ُمريد نفس"خوب دوست داشت و گوئی 

  !!!حليم است و دريای روغن

 عبدالرحيم نانوای سه کان هراستی حليمی با چنين کيفيت و نانھای داغ و برشتۀ خاصه از دکان خليف

  !!!عاشقان و عارفان، لطف ديگری داشت، که خورده باشی تا مزه اش را بدانی

حليم در غوری مسی ھم کار آسانی نبود و ذوق و  ٢ِ"کشيدن"و به اصطالح زنان کابلی، درست کردن 

  :مردم کابل ھميشه گفته اند، که . سليقه و مھارت کار داشت

  !!!نان گندم ھرجای اس، بيبيش جای جای

کشيدن و  ولی حليم را ھمه می شناختند،. درست کردن ھم از دست ھرکس ساخته نبودکشيدن و حليم را 

در . شد درست کردن آن برای صرف کردن، با آن ذوق و سليقۀ کابليان اصيل، در ھمه جای ديده نمی

  کنند، اما حليم کابل کجا باشد؟؟؟ ايران ھم حليم است و حتی صبح ھا در رستورانھا حليم نيز عرضه می

 سالھای نود قرن گذشته شوق حليم کردم، روزی از ماھھای تابستان سالھا پيش، که به ايران زياد سفر می

َاخوان"در رستورانی در حوالی ھوتلھای . به سر زد  در جوار ه، که ھم"رستوران سنتی خيام" و "ناز" و "َ

 قرار داشتند، وارد رستورانی شدم و در عوض ناشتای معمول ايران، که مرکب از چای و "ميدان آزادی"

دير طول نکشيد و رستورانچی کاسۀ حليم را، که . ش دادمنان بربری و پنير و مربا بود، حليم فرماي

تنھا سرويس کردن حليم در کاسه دل آدم را از حليم سياه .  داشت، پيش رويم گذاشت٣شباھت به تالی شادی

گذر کابل دال را در ھندوعزيز  انً ــ عينا مثلی، که ھندوحليم شيرگرم را در کاسه ريخته بودند. می کند

ھمين که لقمه ای برداشته به دھان .  و در وسط غانچ کنده و آن را پر از روغن کرده بودندکاسه اندازند ــ

حليم و مليم را ماچ کرده در جايش ماندم، دو پای داشتم و دو پای .  کنم"استفراغ"بردم، کم بود استفراق

 که با خود عھد کردم،!!! خارج شدم، البته پشت سرم را خاريدهرستوران ديگر قرض کرده، چارنعل از 

  .ديگر در ھيچ جای ھوس حليم نکنم و مزۀ حليم را، که در خانۀ خود ما در دھانم نشسته بود، برھم نزنم

شوق حليم و مزۀ ھمان حليم ھای کابل بر آنم داشت، تا پختن حليم را خود ياد بگيرم و از قضاء که حليم 

دوست، چنان حليمی درست کردم، ياد گرفتم و مطابق نسخۀ آن . پختن را از يک دوست ايرانی ياد گرفتم

دوستانی، که در خانۀ ما حليم نوش جان کرده اند، از دستی که .  آمدمکه کيف و مزۀ حليم دوباره در دھان

دوستان دور و نزديکم در المان ھمه از ھمين نسخه . مزۀ شان داده نسخۀ پختنش را نيز از من گرفته اند

گرچه ھمه دوستانم حليم پخته می کنند، اما . م گرامی می دارندکاپی کردند و ياد زمستان کابل را با حلي

  دور از دل تان حليمی، که بندۀ خدا درست می کند، کجا باشد؟؟؟

                                                 
   می گوئيم، مراد از"نان"در اصطالح مامردم وقتی .  ياد می شود"سرويس" چيزی ست، که امروز به نام "نان کشيدن"يا " ِکشيدن نان"  2
  . می يابيم"ل بيھقیابوافض" را در آثار قدمای جليل خود مانند "نان" است و عين ھمين مدلول از "غذا و خوراکه و طعام"   
  .عين ھمان کاسه است، منتھا مخصوص بوزينه" تالی شادی"کاسۀ فلزی کوچکی را گويند، که ھندوان در آن نان خورند و " تالی  " 3
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ُحليم بايد دير جوش بخورد و در آتش مرمر و به گفتۀ زنان کابلی آتش  ، ده دوازده ساعت جوش "ِسيکين"ُ

درينجا اگر مزاقی و مزاحی با .  حل و مل گردد، تا دل و درونش نرم و و باربار چمچه بخوردبخورد

  :خوانندگان ارجمند روا و جائز باشد، اين خواھد بود

د، تا به نساز را ميسر "ّماده"زمينۀ فرستادن منتر کنند و  مسکايپسکايپ و منترنت و کاش انترنت و ای «

حليمی، که حليم دکان خليفه ھمه خوانندگان عزيز نفسانی و مريد نفس، يک يک قاب حليم روان کنم، چنان 

  »!!!گويد و خوانندۀ خورنده از مزه اش سير نشودب " دستِآمنا پشت"  نی بزند ورحيم پيشش

  :مگر. سازمباين بود داستان حليم کابل، که محض خاطره اش را خواستم در ذھن خوانندۀ گرامی زنده 

ه می گذارم و از شعر و ادب سخن را دم دست خوانندکابلی شگافم و اصطالح  می مثلضرب المگر اگر 

...  از خورد و نوش و نان و مان و غذا و مذا و ... کنم و گويم و يا از خاطرات نوستلژيک قصه می می

    !!َجست نخواھد رونِبھمه اش به ياد وطن است و به ياد خاطراتی، که از آنجا دارم و تا زنده ام از سر 

  : برايما گفته بود" جان ذوالفقارمليحه"يک وقتی دوستی صميم به نام خانم 

  !!!"اگه شما اوغانستانه ايال کدين، اوغانستان شما ره ايال نميکنه"

  !!! و سخت حکيمانه صادق استًواقعاو اين گفته 

 "اعماق وجود ما" و در "ما" در "افغانستان"کنند،   زندگانی می"در افغانستان"اگر وطنداران داخل وطن، 

ما مردم آواره و مھجور به فرمودۀ موالنای بلخی، ھمه نيھای  .کند زندگی می" ام"ِو در شھيق و زفير 

  ببريده از نيستان ھستيم، که نفير و ناله و فرياد و غوغا و حکايت و شکايت ما، ھمه از ھمان نيستان است؛

  !!!ِاز نيستان وطن

  !!!ِاز نيستان افغانستان، که پاينده باد و تابنده
      

 


