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  ت نان و دال اسفاِل تو فال اس، خوراکِ 
 ،....  

  طــــــنـز کـــــابلی

 ميگويم، مرادم از گپ زدن به شيوۀ مردم اصيل  کابل است؛ يعنی آنچه طی قرنھا "لیکاب"وقتی 

  !!!بھم پيوند خورده و نضج يافته بود؛ نه مانندۀ امروز که سر و آخرش باھم سر نميخورد

رش و پر گرد و خاکش، و ياد آن ھمه حال نگ و تُ ياد کابل جان به خير و ياد ھمان کوچه ھای ت

ياد . زمانی دروازۀ خاطرت را تق تق ميزند، دل آدمه از دلخانه بيرون ميکنهو احوال که ھر 

!!! دوران خردترکی و اُشتکيھا ھم به خير، که آدم از چه چيزھا نبود که کيف نکند و حظ نبرد

 به خير، که آدمه حتی به مردم بی درک و باِک کودکانه نيزياد دلھای بيغم و آسوده و خاطر 

مگر از ھمه بيشتر ياد بازيھای طفالنه گرامی . مسقره ساختنھا واميداشت استھزاء وآزاری و 

کی از ھمان اُشتُ کابل باد، که ھميشه توأم بود با الفاظ و عبارات منظوم و مقفّا؛ گوئی کودکان 

  .مشق شعر گفتن و سخن آرائی ميکردند

گرفته  به خود شھر کھنۀ کابل عجيب ساختمانی داشت که حکم مجموعه ای از قاِلع جنگی را

، با دروازه ھای سنگين؛ و اندرين قلعه ھا خانه ھا و حويليھای خلق خدا ھمه دربند دربند، و بود

آدم وقتی از خانه بيرون ميشد، از دھھا تنگی و . در خم کوچه ھای خم اندر خم قرار داشتند

  .ک ميگذشتيوديوَ  و دِ ــ تنگی کوچه ــ تنگی کوچه 
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 ھم به خير که کوچه ھا را بند می انداخت و آدم مجبور بود کابلھای انياد برفھای کمرشکن زمست

و ھمسايه ھا ھميشه در به پھلو و صميمی . از سلسله کوھبچه ھای برف بگذرد، تا به خانه برسد

مگر خدا نجات ميداد از ھمسايه ھای بدقلغ و . و از ھزاران خويش و قوم نزديکتر بودند

  .دندميکسته  پوسِت پِ هده قطی و دبدروادار که آدمه 

بزرگان ھم کودکان محله . کودکان ھر محله باھم ايل و غيل بودند و از بونه و چونۀ يگدگر باخبر

را مانند کودکان خود مينگريستند و اگر از کدام يک کاری ناروا ميديدند، ھمان دم با گوش تِوی 

را مسؤول ھمه کودکان آنجا گويا بزرگان محله خود . و قفاق زدن جانانه سزايش ميدادند

مردم باديانت بودند و نيت خوب نسبت . ميدانستند و ھرگز به خوب و بد ايشان بی تفاوت نبودند

به ديگران داشتند؛ مانند امروز نبود، که ھمسايه از ھمسايه بيخبر است و يا که حتی چون گوشت 

چه دورانھائی بود، روزگاران .  ند تشنۀ خون يکدگرو کارد، که سايۀ يگدگر را به گوله ميزنند و

  !!!قديم، که ياد ھمه اش و ھمه چيز و ھمه خوب و بدش به خير باد

در چنين زمانی چوری واال و جت و جوال پشت کوچه ھا می آمدند و متاع خود را عرضه 

زنان رويگير بودند و . ؛ گوئی داد و ستد بازاری در پشت کوچه ھا صورت ميگرفتندميکرد

ً کدام وقتیچادری و دالق ميپ .  بر سبيل اجبار بايد از خانه بيرون ميشدندوشيدند؛ اگر احيانا

برفپاکھا می آمدند و برف بامھا را با نرخ کاِه ماش پاک ميکردند و در خندقھای پشت خانه و يا 

وقتی بيل برف را به کوچه می انداختند، مردم را . ه ھا و راه و ُرو می انداختندکه در کوچ

مانند امروز نبود، که بيل برف را نشانی گرفته . خبردار ميساختند، تا خلق خدا از آن آسيبی نبينند

البته حساب بچه ھای شوخ و بچه ھائی که گوئی از کوِن . باالی کسی بيندازند واز آن لذت ببرند

  .طان پريده بودند، جدا بودشي

در پشت کوچه ھا فالبينھا ھم می آمدند، که اکثری از جنس جت و جوال بودند و از ھنُدستان 

کسان وقتی فال و تحقير فالبينھائی که بانمک و مزاقی بودند، برای آزار . بدينجا سرازير ميشدند

عضاً مضحک و خنده دار و کسی را ميديدند، دستش را در دست خود گرفته و جمالت معمول و ب

و بچه ھای کوچه وقتی رول فالبين را بازی ميکردند، دست . زنند خود را بر زبان می آوردند

  : ميگفتندرا در کف دست گرفتهرفيق خود 

  فال تو فال اس، خوراکت نان و دال اس

   تو پر داره، خدا تُره وردارهبينیِ 

  .يده و از خود کرده بودندالبته اين نوع عبارت پردازی را از فالبينھا شن
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بچه ھای کوچه وقتی برادران ھندوی ما را در حال گذر ميديدند، به رسم احترام و خوشخلقی، 

  :پيش رفته ميگفتند

  !!!الله الله، دولت زيات

ولی بچه ھای شوخ و مردم آزار عاشقان و عارفان . و آن برادر ھندو تشکرکنان چيزی ميگفت

  :زوده، ميگفتند و ميگريختنددر پھلوی جملۀ اول چيزی اف

!!الله الله، دولت زيات؛ ايمانت خطا ً!  

 و نسق دادن آن طفل شوخ چشم را نداشت؛ در دفاع از خودو ھندوی بيچاره که قدرت و توان 

  :مؤدبانه ميگفت ،جواب

  !!!!!!خود را نگه دار

  !!!  که سخت دلنشين بود و گوشنواز کابل،با لھجۀ خاص ھندوئیالبته 

که تنھا ميشوم و با خوِد خود ميباشم، سمند خاطرات را در ميدان حافظه به جوالن آورده و بعضاً 

امروز ھم که چنين مجالی ميسر . خوب و بد و زشت و زيبای گذشته را در ذھن ميچرخانم

 گذشت، قاه قاه و بی ُمحابا خنديدم و م به خاطر...."فال تو فال اس، "گشت، ھمين قصۀ فالبين و 

ً ميگفتت، که مغز مردکه خراب ددر حدی بلند خنو آن قدر  يدم، که اگر کسی آنجا ميبود، حتما

  !!!شده است و يا که به ماليخوليا گرفتار

و و گرانی سن به کھولت و گوش به سنگينی !!! چه کنيم که از شار برآمده ميتانيم و از نرخ نی

ه بودند و در گوشه گوشۀ حافظه مزاج به تندی و اندک رنجی گرائيده، ولی خاطرات ھمانندی ک

مانند نقر فی الحجر، حک گرديده اند، تاکنون پای برجايند؛ و تا حافظه نقصان نگيرد و مغز به 

سستی و عطالت نخرامد، يادھای خوش و ناخوش ھميشه ھمراِه ما خواھند بود؛ و خدا نجاب 

  )  آمين !!!   ( ھوق حافظه و تزلزل فعاليت مغز و دماغبدھد از زُ 

    

  

 


