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  ده ھفت نشد، ده ھفتاد؟؟؟

  )در ھفت نشد، در ھفتاد؟؟؟(

اما . ت؛ به پھنای بر و بحرعريض و طويل اسلست آرزوھا بس رزوھا دارد و آ یانسان بس
د که از طومار آرزوھا از نظر تير ميکند، متوجه ميگردپا به سن گذاشته و گذشته ھا را  وقتی

آخر کار را در نظر ميگيرد و پيش خود مجسم  چونو . چه اندک و قليل تحقق پذيرفته است
پا نھاده است و ــ  !!!که پاھايش شکسته بادــ  عليه السEمعزرائيل  دمگاهِ قتيررس و ميسازد که در 

نوميدی . بی رحم و آن شکارِی بی آزرم گردد، خيلی نوميد ميشودد آن صياد يھر آن ميتواند ص
زنده بماند، بلکه از آنست که ميبيند، بسا  و ُمدام او مگر نه ازينست، که ميخواھد سالھای سال

  گرديده است و به فرمودۀ شيخ اّجل سعدی خاک آرزوھايش 

  )1(!!!"ای بسا آرزو که خاک شده"

 چکر ميزدم، مشغوليتھاردی و بچگی ھم در دنيای خُ پشِت لب سياه کرده و ھنوز  زمانی که نو 

ھمسن و ھمقراغ ورزش و آميزش با دوستان  ساعت تيری و ،؛ از جنس ھواخوریبود بی شمار
ده و خود را در دريای کتب کر "سايه ُرخ"به خانۀ  ُرخاين بود، که  ازين ميانه مگر يکی.... و 

  .ه بودانباشت اختم که پدر بزرگوارم در طول ساليان متمادیو مجEتی می اند

ھمانا اتاقھای نشيمن  "آبادی"خانه ھای کابل معموYً در دو سمت خود آبادی ميداشتند و مراد از 
ميناميدند و ديگرش را که طرف مقابل قرار  "خرُ  آفتاب"يکی را سمت . و ملحقات آن بود

؛ سمت اولی برای بود و باش روزھای سرد و زمستانی ميبود و ديگرش از "سايه ُرخ"داشت، 
 "خسايه رُ "و ) "افتو ُرخ"در تلفظ شفاھی ("آفتاب رخ"اصطEحات . جھت ايام گرم و تابستانی

و مراد از آنھا خانه ھائيست که يا ُرخ  از ترکيبات زيبای زبان عاميانۀ دری افغانستان است
در زمستان آفتاب  "آفتاب رخ"خانۀ  .ندميباش "سايه"دارند و يا که ُمشِرف به   "آفتاب"بطرف 

در تابستان تقريباً ھيچ آفتاب نگرفته، بلکه از سايه  "سايه رخ"کافی ميگيرد و اتاق يا خانۀ 
  .برخودار ميباشد

 ھرآنچهاين بود، که ــ پرھيزگار که روانش شاد باد و انساِن دا آن مرد خ و عادت پدر مرحومم ــ

ــ مثل کتب لغت و ديوانھای اشعار از  اده ميکرداز جنس کتاب و آثار مطبوع روزمره استف را
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قبيل کليات سعدی و مثنوی شريف و ديوان حافظ و دگر دواوين ــ يا آثاری را که تازه خريده 
 اشت و ھر آنچه يکبار خواند شده و ديگر مورد استفادۀ روزمرهدر اتاق نشيمن ما ميگذميبود، 

و  ھادر طاقرا گرفته بود، " تحويلخانه"که ِسمَِّت نبود، ھمه را ميبرد و در خانۀ سايه رخ  اش
در . يکردانبار مبه گفتۀ عام می انباشت و  هو غير ھا و يا روی درازچوکیچای صندوقھای 
و مجEت ــ انگريزی و المانی و فرانسوی ــ ر فرنگی ثار مطبوع، مجEت مصوميان اين آ

که ھمه  "آريانا"و " کابل"کلکسيونھای متعدد و چندين سالۀ مجEت . ندايرانی نيز سراغ ميگرديد
يافته بودند، در ) رويۀ نخِی آبی رنگ و( وائیَمصَحف شده و پشتی مق )2(بدست مEباُدر خان

 وقتی از بيرون خانه وبسا اوقات من چنان شده بود که  عادت. مرکز اين کتابخانه قرار داشتند

خ به ھمان خانۀ م، يکسره رُ فارغ ميگشتــ   خواجه صفا و باغ قاضیتفريحگاھھای معمول ما ــ 
  .آن انبارخانه مصروف ميساختماوراق خ کرده و ساعتھا خود را با کتب و مجEت و سايه رُ 

ل دھلی و Yھور و يباز ق ھای مشھور آن نيم قاره،که در شھر ندکتابھا غالباً محصول ھند بود
صنعت چاپ در آن . چاپ سنگی بدر شده بودند از مدراس و غيرهکلکته و بمبئی و لکنھو و 

ثار دری در ھند از ھمين سبب اغلب آ. زمان نه در ايران رونق کافی گرفته بود و نه در وطن ما
  .قرار ميگرفت فارسی/ و مورد استفادۀ تمام قلمرو دری چاپ ميشد

مجEت فرنگی را ازين سبب ورق ميزدم که مصور بودند و عکسھای متنوع در آن سراغ 
ميگرديدند؛ از قبيل تصاوير زنان خوشگل و خوش اندام و کوتاه لباس فرنگی و عکسھای شھرھا 
و تعميرات باشکوه و پارکھای منزه و منقش و خصوصاً عکسھائی که جنگ عمومی دوم را 

مجEت المانی زمان ھيتلر پروپاگند پيشرفتھای برق آسای اردوی المان نازی يا . ختندمجسم ميسا
قسمی که پدر مرحومم حکايت ميکرد، مردم ما در آن ھنگام از . را نشان ميدادند )3("وير َمخت"

قوای ھيتلر و المان نازی خيلی خوش و راضی بودند؛ خصوصاً وقتی قوای سريع پيشرفتھای 
خبيث را ميکوفت، مردم ما شادان بودند و حتی در مساجد و نمازھای جمعه و  المانی انگليس

خطبه ھا بخاطر ظفِر ھيتلر و قوايش دعاء ميکردند؛ دعاء ميکردند که ھيتلر دشمن خونين خود و 
و مجEت انگريزی پروپاگندھای خود را . را از ميان بردارد "انگريز"خصم ديرين ما يعنی 
ورھای گويا و مضحک، زمامداران جھان و خصوصاً جرمنی و اتحاد ميکردند و با کاريکات

ازين ميانه يک کاريکاتور در نمايشگاه حافظه ام . را مسخره ميساختند ،شوروی، ھيتلر و ستالين
اين کارتون ھيتلر و ستالين را در لباس عسکری و با اُبَھَّت و عظمت . خوب حک گرديده است

که ھردو دست به قبضۀ شمشير ميبرند؛ ھيتلر يک شمشير و نشان ميداد . خاص نشان ميداد
بدھيبت بی ُخدا را از نيام بيرون می آورد و وقتی ستالين شمشير را از نيام بدر ميکند، متوجه 

  .ميگردد، که شمشيرش کارد ُکندی بيش نيست؛ کاردی که حتی بينِی خر را ھم بريده نميتواند

مجEت . گ خود را ساعتھا مصروف ميساختمخEصه با اين مجEت و تصاوير صلح و جن
اين مجله که با قطع کEن و کاغذ بدل . روِی ھم انباشته شده بود نيزايران  "ترقی دوھفتگی"

کلکسيونھای . اخباری با خط آبی ماه دوبار نشر ميگرديد، ھميشه از مطالعۀ پدرم ميگذشت
. بسا سلسله ھا را با اشتياق ميخواندمچندين سالۀ اين مجله نيز در آن کتابخانه موجود بود و من 

 91را که واقعی ھم بود و جنايات يک قاتل ساديست را ضمن  "علی اصغر"از جمله داستان 

شماره بيان ميکرد و نشان ميداد که اين خونِی بيرحم چه گونه شکار خود را بدام انداخته و بعد 
بچه ھا را بعد از جنايت ميکشت، سرگذشت اين قاتل که . از گرفتِن کام، سر به نيست ميساخت

در کابل داشت که چشم به برادران ھزارۀ ما دوخته و تعداد  "جبار قاتل"شباھت به داستان جنائی 
  .بی شمار ايشان را بدان سرنوشت شوم کشانده بود

در عنوان . ازين سخنان بگذرم که ھمه تمھيدی و مقدمه ای بود برای چيزی که حاY مينويسم
را انداختم و ميدانيد چرا؟ برای اينکه ميخواھم مخالف  "شد، در ھفتاد؟ھفت ندر "ضرب المثل 

نص و فحوای اين مثل عمل کنم و ثابت بسازم که اگر در سنين خردی کاری را نتوانستی کرد، 
در دوران بچگی و زمانی . ھيچ مانعی جلو انجام دادن آن را در ھنگام پيری و کھولت نميگيرد

يبيه بودم، ھر روز يک ساعت مضمون پشتو داشتيم  و متأسفانه که در تمام که شاگرد مکتب حب
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دوران تعلم و مکتب و مدرسه اين زبان شيرين و مھم ما را نتوانستم کما ھو حقه بياموزم و ازين 
افسوسم بيشتر ميگردد، وقتی ميبينم که برادران پشتونم ھمه و بدون . درک افسوسھا ھميخورم

  .ا يا گرفته اند و بلبل وار دری گپ ميزننداستثناء زبان دری ر

بار ھم ان پشتو را يافته ام که اگر ھزارپيری معلمان بی شمار و رايگ از بخت نکو مگر در پسِ 
و نگوئيد که زود شو و آدرس اين معلمان مفت و پرحوصله را . بخواھم درس را تکرار ميکنند

 روی وعده کند، آدرسھای اين معلمان گشاده  اگر خوانندۀ عزيز برايم شيرينی!!! برای ما ھم بگو

 !!!زنان را نيز" و !!!"مردا ره قول اس"من معتقدم که . ماھجبين را حتماً برايش فاش ميکنم و

 سنِ اما پيش از دادن آدرس، حُ . معلمان شريف و پرمھر پشتوپس ميپردازم به ارائۀ آدرسھای آن 

  :ديگر اين کار را نيز بگويم

را دارد؛ يعنی ھم  "خرما و ثواب"حکم  "کمخور باYنشين"اين معلمان  درس خواندن پيش 
چون از حضور شان ھم پشتو ياد ميگری و ھم وقتت را در کمال فرحت و . خرماست و ھم ثواب

  . خوشی ميگذرانی

يعنی خواننده ای که کمپيوتر  "کمپيوتر واY"لنک را عرضه ميکنم، تا خوانندۀ عزيِز  دودر ذيل 
درين مورد  "از گپ گپ ميخيزه"و اينکه گفته اند . دارد، از آنھا استفادۀ رايگان نمايد و انترنت

  :    گرديد، ديگر لنکھا خEصی ندارند" يوتوب"خيلی صادق است و خوانندۀ گرامی وقتی وارد 

http://www.youtube.com/watch?v=cht9jv9yx7o&feature=related 

 
 

  

=related0I&feature=XgP8DPwo6om/watch?v.youtube.chttp://www  

  

  !او راشه جانانه

  ورځ د ديدن ده نور،            

  به نه وی ديدنونه،سبا                       

  !!!راشه جانانه                                            

  ! جانانم بيا

  که روز ديدار است دگه          

  فردا شايد ديدن ممکن نباشد                    

  !!!بيا جانانم                                               

و شکـّرزبان را يافته ام، بEناغه درس پشتو ميگيرم؛ درس پشتو از روزی که اين معلمان َمھرو 
ببينيد که شعر باY در منتھای سادگی از چه . ميگيرم و از اشعار شيرين پشتو لذتھا ھمی برم

  .عمقی اجتماعی برخوردار است

ان شايد؛ اگر آن را با زب. بسيار ميگويند که آثار مکتوب در زبان پشتو بسيار قليل و اندک است
  :از جمله شايد يکی اين باشد که . دارددری مقايسه کنيم ولی اين باشد بجايش که دYئل بی شمار 

ذھنيت عامه در بين پشتونھا از خواندن و . پشتونھا مرد ميدان و شمشير بوده اند تا مرد قلم
 "باسواد"نوشتن مذمت ميکرده است و آن را که نوشت و خوان بلد بود و باصطEح امروزی 
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به  "رـَـلEی چُ مُ "و  "لـَـرميزای چُ "يعنی  "مEگۍ "و  "مرزاگۍ"ميبود، با کلماتی موھنی نظير 
. ادبيات فلکلور پشتو مگر به قول دوست و دشمن، بسيار غنی و بيحد گوياست .استحقار ميگرفت

سالۀ  22چند سال پيش مقاله ای را از جرائد المانی ترجمه کرده بودم که در محراقش جوان 
. زبان جھان را در حد تسلط آموخته بود 35 اشت؛ جوانی که در ھمان برھۀ زمانقرار د جرمن

. سال سه تا چار زبان جديد را ياد ميگرفتبانھا استعداد نبوغ آسا داشت، ھروی که در آموختن ز

ميگفت  و عاشقش گشته بود و وی مگر از جملۀ تمام اين زبانھا، بر زبان شيرين پشتو دل باخته
که با افغانان معاشرت کرده و با  او. لسان پشتو تنھا لسان نيست، بلکه يک شيوۀ زندگانيست که

ايشان نشست و برخاست ُمداوم داشت، سخت آرزو ميکرد که زن پشتون بگيرد و اميداور بود 
  .صدا بزنند "پEر"که فرزندانش ھر صبح و شام و پگاه و بيگاه، وی را 

کيد مزيد به ُرخ آن افغانان ناسپاسی ميکشم که بخاطر دشمنی با مخصوصاً ھمين قسمت را با تأ
قيل و قال افغانستانی ھا و . ھم نفرت ميورزند "پشتو"، حتی به زبان گرامی "پشتون"قوم نجيب 

  .ديگر پشتون ستيزان از مدتھاست که افکار افغانان وطندوست و مردمدار را ملول ميدارد

ناسپاسی ميکشم و برايش به تأکيد ميگويم که نه تنھا ناشکر و  بلی؛ اين قسمت را به رخ آن افغان
دشمنی با يکی از اقوام ارجمند وطن ــ ھر قومی که باشد ــ خاصيت فاشيستی و دور از منزلت 

زبانھا ــ ھر زبانی که  !!!ورزيدن با يک زبان، خود کفر است انسانی و اسEميست، بلکه دشمنی
. وسيلۀ افھام و تفھيم و جھت قائم کردن ارتباطات بکار ميروند باشد ــ معصوم اند و فقط بحيث

قيل و قال اين افغانان ناشکر و ناسپاس از براه انداختن دشمنی با اصطEحات شيرين پشتو در 
اين بدسگاYن مگر بايد بدانند و . دری، از ھمين منبع فرسودۀ تبعيض طلبانه سرچشمه ميگيرد

زبانھای افغانستان ــ از جمله دو زبان ملی و قانوناً ھمتراز  دريابند، که مشخصۀ منحصر بفرد
ھمان سان که . شان است افغانی ــ در درآميزی لغات و اصطEحات ھمدگر "دری"و " پشتو"

زبان پشتوی افغانستان آگنده با لغات فراوان دری ميباشد، زبان دری ما نيز لغات فراوان پشتو را 
اين تداخل در حديست، که تصفيۀ لغات دری از پشتو و يا . تپذيرفته و در خود ھضم کرده اس

. تصفيۀ لغات پشتو از دری، ھردو زبان و حتی شؤون اجتماعی و خانوادگی ما را فلج ميسازد

اگر . به کرده ام، بيشتر از پنج مليون افغاِن غير پشتون، نامھای پشتو دارندحاسَ طوری که من مُ 
يف اين پنج مليون افغانی که کلرا از دری جدا سازند، تقرار شود، که لغات و کلمات پشتو 

نامھای مبارک شان پشتو ميباشد، چه ميشود؟؟؟ احمقان بالذات جواب گويند؛ اما احمقان مادرزاد 
کجا و تعقل کجا؟؟؟ آنان که به فرمودۀ مبارز و دانشمند عاليقدر افغان، جناب سيد حسين 

ند، نميتوانند خود را از چنين يک حماقت مجبول و گير مانده ا "ُحمق ذاتی"موسوی، در دام 
  !!!مادرزاد نجات دھند

را پيش ميکشد، ترانه  "فرشته سما"زۀ ميھن، ميرمن او لنک ديگری که آھنگ ھنرمند پرآو
و اين افتخا ريست که نصيب . ثبت کرده است "استاد فتحعلی خان"ايست که با استاد برازندۀ ھند 

ما گرديده است، چه تاکنون ديده نشده است که يک و حنجره زرين اين نواخوان با استعداد 
    .اء کنداجرا ھند پارچه ای رنواخوان زن افغان با يک استاد کEسيک خوان 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=_KufkLos5Sg&feature=related 

 

اگر اين نوشته را حسن ختامی شايد، بايد از رول موسيقی در تشئيد و تشديد ھمبستگی مردم خود 
حد نميشناسد و بلکه مرز قوم و نژاد  و موسيقی در درجۀ اول مرز و ميدانيم که ھنر کEً . ياد کنم

ما از گرامی نواخوانان  ان وازين سبب قوياً معتقدم که رامشگر. و دين و مذھب و زبان را ميدرد
دوست داشتنی خود در تشئيد و تقويۀ وحدت ملی مردم و مقدس شريف  طريق ھنر مبارک،

ين ا افغانستان ــ که ھمين حاY بدان نياز ُمبَرم داريم ــ نقش بزرگی را بعھده گرفته و الحق که از
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ت که مرز نميشناسد و قلوب ھنر درينس و کمالِ ھنر  ھنرِ . ندامر مھم سخت به نکوئی بدر شده ا
  !!!را بھم گره ميزند

   

  !!!پيوند ميزندبھم  راچه فرخنده است، دستی که مردم 

  و

  !!!برھم ميزند بشکند دستی که اين پيوند

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

  :مصراع آخر قطعۀ مشھور ذيل حضرت سعدی شيرازيست" که خاک شده ای بسا آرزو"ــ  1

  م       جامه ای کز فراق چاک شدهــر نمرديم باز بردوزيگــــ

  اک شدهــذر ما بپذير      ای  بسا  آرزو که خـور بمرديم عـــ

ن آوانی که در کابل نازنين بودم، در عنفوان جوانی قدم ميزدم و با اين قطعۀ زيبا را نيز در ھما
و . ميزيستم، در بين اوراق پدر مرحومم خوانده بودم "خواجه صفا"فاميل در دامان کوه باصفای 

بگويم که نويسندۀ آن که بود؟؟؟ نويسندۀ اين قطعه مرحوم حافظ نور محمد کھگدای ــ سرمنشی 
  :نستعليق خود نوشته بود ارتی زيبا به خط خوشِ ظاھرشاه ــ بود که ضمن ک

 )عليه الرحمه(و در آخر ھمين قطعۀ حضرت سعدی  »....ۀ شما را زيارت کردم و شريفرقيمۀ « 

  .را آورده بود

صّحاف و کتابفروشی بود که در انتھای  ")ر خانمE بادُ " در تلفظ گفتاری( "مE بھاُدر خان"ــ  2
وی که از سالھای . و در دم جادۀ ميوند، دکان کرده بود  "ابفروشیکت"ــ " پخته فروشی"بازار 

مEبادر خان . سال با پدر مرحومم دوست بود، ھميشه کتابھايش را پشتی و صحافی نيز ميکرد
کتابھای فراوان خود را باYی ھم کوت کرده بود و بی خبر بود از اينکه کتابھا را در قفسه ھا و 

. که ھرکس کتاب مورد نظرش را در يک نظر پيدا کرده بتواند الماری ھا طوری بايد نھاد

د و کتابھا را باYی ھم انباشته بود و غير از خودش ھيچ در قصۀ اين کار نبومEبادر خان مگر 
  . کس ديگر نميدانست که کدام کتاب را در کجا بيابد

 "هِف لوفت وَ "و اردوی ھوائی آن  Wehrmacht" ختوير مَ "ــ اردوی زمينی المان نازی  3

Luftwaffe ايرانيھا اين دو لغت را ھمان طوری که رسم شان است با يک الف .  ناميده ميشد
تلفظ کرده و در آثار مکتوب خويش ھمين طور  "لوفت وافه"و  "وير ماخت"اضافی و بشکل 

  !!!!مينويسند، که نبايد مدار اعتبار ما در افغانستان باشد

گراف آخر مقاله در معنای اصلی خود به کار رفته اند، و نه در در پرا "بايد"و  "شايد"ــ  4
التزام است از  "شايد"و  "بايستن"التزام است از  "بايد". معنای اصطEحی و مروج امروزی

  !!!"شايسته است"يعنی  "شايد"و  "بايسته است"يعنی " بايد"؛ "شايستن"

  .ھمين ارتباط ساخته شده اند م درپشتو ھ در زبان" ښايسته"و " ائیښ"حدس ميزنم که کلمات 

  

  


