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  دپلوم انجنبر خليل هللا معروفی

  2012آگست  23برلين ــ      

  

  

  

  

  ورلندھُ و  پشه

  زــــــــــــــــنـط

  

  
  

اگر ديگران خنده  م يا خنده کنم وداننخب ر زده و ميخواھم کمی بخندم ومسقرگی به س یباز ھوا

ان فرھنگ پايش ھم ازنين که در زمانھای قديم از سر تادر کابل ن !شانخدا يار جان ، نکردند

و اگر . گپ ميزدند، که آدم حيران ميماند خوشنمایاصيل کابلی ميباريد، کابليان عزيز ھمطو 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

بان گفتۀ عربان و معرّ ه و ب "کھنسا;ن" ی و فيشنیــ بحساب فرمايشامروز يکی از ک>نسا;ن 

در از خوشی سخن تر کند، ھمان شيوۀ شيرين خود لب به کابلی، حضور يابد و به ــ  "رانعمَّ مُ "

و از گفتارش لذتھا  ؛ سراپا گوش خواھم گشتسراپا گوش خواھم شدپوست نخواھم گنجيد و 

به اين کار چون . مگر به دوربين پيدا کنيم مگر افسوس که بزرگان کابلی را حا;. خواھم برد

با ت و ھجرت ــ ناچار به حافظه پناه ميبرم و لکھای غربمُ اين  ميسر نميشود ــ آن ھم درکثرت 

  : ميکنم؛ که گفته اند را در بر، ياد آن بزرگان زدن آرشيفھای بر  ورق

  »!!!يا پير و يا عصای پير« 

ين از "نو"، باز ميکنمرا  نورشيفھای نسبتاً ، يکی از آکھنهزدن آرشيفھای  کورقاما پيش از 

بسا چيزھای راه انترنت و منترنت را يافته ام،  کمپيوتر ميگردد ودستم به  که از زمانی که خاطر

شاد سازد، را  زاديست که دل آدم مراد از چيزھائی "خوش" .خوش و ناخوش را پيدا ميکنم

ر و خدا نشان ندھد که نکات ناخوش و ناگوار ھم د. دافرازانبساط  بر روشنائیو  آرد فرحت

 سگِ  به مرگِ  و به مرگ پيدا ميشود؛خروار خروار  جوال جوال و ،منترنت مينوتش،انترنت و 

  !در جان قندنگوئيد که بي!!! و خر

آن  ، که مردم "در نقاب خاک ميکشيد رخ"و  و خورد که ايقدر سگ و خر ميمردگَ  وختا رهاو «

  »!!!بودند جور کرده را" و خر سگِ  مرگِ "عبارت تشبيھی 

نگ زدن و ، ايقدر ھَ اگر ايطور نيس !!!!!مر و نی ميُمرهخر  مگ، نینه و  رهحا; نه سگ ميمُ 

، اسقدر زياد دنيا سگ و خر ايدار  پس مالوم ميشه که ده کجا ميشه؟؟؟ ازدر جھان ف زدن جَ 

ده کجا و "خواھد گرفت، که فی خوانندۀ عزيز حتماً . !!!گرفته نميتانه مستوفی ھم هکه حسابش

  عنوان مقاله چه ميگويد و اين مقدمۀ بی ربط و چتی و پتی چه ميگويد؟؟؟؛ "کجا؟؟؟ ده ا درخت

  ه؟؟؟يم چی ميگدنبورم و ميگ یچ هم

از خورده کرده " و "دنيا به اميد خورده شده"معتقد استم که  نھای کابل جابه ھمان مثل امامن 

  ....، !!!آيد درستدير آيد و "يا و  !!!اميدوار بھتر

خدا روز نيکی بته و بدی . خوانندۀ عزيز را ازين بيشتر منتظر نميمانم و ميروم به اصل طنز

با; ظاھر  کسناگھان ع کهر ميزدم کَ چَ ، "کمپيوتر"؛ يعنی  ی صندقچۀ اعجازنی، که در آرشيفھا

اينقدر ک>ن ميسازی که بوت و که يکی را و رحيم نيز،  استی  و حکيمر يتو قد! گفتم الھی .شد

و رد و کوچک فرمايش بدھد و دگری را آنقدر خُ کابل  "سراجی"در خود را مجبور است  ُکرتۀ

تا به آستان  کند، ھم ب کدند و قد بلنيشنببايد آدم قدبلند  کدام ساخته ای که در بغل  "ُچُچونَی"

، ورنه در ظھير فاريابیقرن ششم ھجری نبود و د که خوب شچه و  !!!رسدب "قزل ارس>ن"
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پيشش نی  "مزل ارس>;ن"و  "قزل ارس>ن"عجوبه ابياتی ميسرود که وصف اين دو اُ 

  !!!ددنميز

ھميشه سر زبانھا بوده، و وقتی  "فيل و پشه"تشبيھی عطفی و  ترکيبدر زبان عاميانۀ کابلی آن 

را ميديدند، و کسی دگر را که پھلوی  "ۀ توتباب"و  "خليفه برات"آدمی به بزرگی و کتگی 

وقتی من مگر بی انصاف نيستم، . را مثال ميدادند "فيل و پشه"، ايستاده است "پشقل"مثل شان اي

ميبينم، ھيھات که  دونيم متر نيست،از که قدش يقيناً کمتر را جاپانی  با;بلنداندام و غر;دم اين آ

 "مکسيمم"ــ يعنی رياضی  "مماکستري"ازينرو برای آن دو  !را برايش استعمال نمايم "فيل"کلمۀ 

 "امير حمزۀ صاحبقران"ھای نتااستاً به دعدف و انتخاب کردمرا  "ديو و پشه"ترکيب ــ  "مممنيو 

که به گفتۀ  "دنشاهلندھور بن سا" ھمانيادم آمد، " لندھور"وت شدم و از شُ گذار شدم؛ يعنی 

،  که تر استھگفتم ب. زادبمادر  از "ده گزه"و  قد داشت، "يکصد و ده گز"کتاب  داستانسرای 

را بياورم که در ملک ما ھم او را به  "لندھور"ھمان  خشک و خالی "ِيوم"و " ديو"عوض در

اين انتخاب . را ھم استعمال کنند "خادۀ رنگريز"البته بعضاً . مثال زنند "بی تناسب مِت اق بلند"

  !!!، دل کسی که خوش ميشه يا خفهمن بود

با مدلول  ،که کلمات در اين نوشتۀ باصط>ح طنزی تير نميشم ــ يعنی تيِر خوده نميارم ــناگفته 

که  "ناخوش"استثنای کلمۀ ه بعاميانۀ کابلی، چاشنی و با  دری افغانی آن استعمال گرديده اند

را  "مريض و بيمار"معنای  ما مردمعام است، ولو که در اصط>ح به کار رفته  "خوش"مقابل 

  .ميدھد

  "!!!مريضی و مرض"يعنی  "خوشینا"و " مريض"يعنی  "ناخوش"ــ 

پيکر کابلی و استاد استادان کوھشھرت داشت، پھلوان " کته براتِ "که به  "خليفه برات"ــ 

ليفه خ .بسيار تربيه کرد ،بنام که خود شاگردانِ  "بچۀ ب>ل خليفه نظام"استاد و پھلوانی بود؛ 

 .خليفه نظام بود دنيز شاگراولمپيک مدالھا گرفت،  ۀچند مسابقکه در  "ش کبابیبچۀ شُ  مابراھي"

ناميده ميشد،  )و بدون کسره با يای مجھول و کشال( "بابی توت"لفظ کابليان تکه در  "بابۀ توت"

را نميدانم، مگر وقتی که در صنوف  "بابۀ توت"نام . بود یل کابلنيز از ھمان پھلوانان قوی ھيک

 "بابۀ توت"تير ميشدم، خليفه  "بابای خودی"حبيبيه بودم و روزانه از گذر مبارک ابتدائی مکتب 

حلوای مغزی را در که مثل پرگنۀ کوه در دکان فالوده فروشی خود نشسته بود و يا را ميديدم که 

ی مغزی بزرگ بر ديوار کوبيده بود و بعد خميرۀ داغ حلواميخی . پيچ و تاب ميداد ی بزرگميخ

ميزد و ــ يعنی کش ميکرد ــ يد کشميو بر ميخ ميزد و  هبا دو دست گرفتاز ديگ کشيده، را 

رۀ خميا در داخل ی ھونقدر ادامه ميداد که حبابھاو اين عمل را آ ميزد و کش ميکردميکشيد، 

خميرۀ آن د عب. خا؛ يعنی از داخل سوراخ سورندو آن را متخلخل ميساخت ندحلوا جای ميگرفت
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وقت در . تخته شودسخت و را در روی سينيی بزرگ پھن کرده ميگذاشت که سرد و خلخل تم

و . دنمودر تکريی بزرگ کوت ميو  کردهبزرگ جدا  ۀته از آن لختفروش با قند شکن توته تو

يخريدند و در مدند و از وی تبنگ تبنگ حلوای مغزی مآمی ھم يا تبنگ وا;ھا گ فروشان تبن

  .مکاتب ميفروختند ۀراه و در پيش درواز

؛ ری که رنگ زرد کاھی ميداشت، عجب خوشمزه بود و عجب کيف ميکردو حلوای مغزی گُ 

 ً اش  ؛ و از کجا معلوم که مزهدر دھان باقی ميماند د و ريگگراز  یچرک در آخرکه خصوصا

  ه باشد؟؟؟زيادتر ساخته بود را ھمان چرکی و چتلی ميان گر

ــ آن طبيب حاذق و  مرحوم "پوھاند صفرعلی خان"معاينه خانۀ  چند قدمیدر رش دکان محقّ 

و  "کد;ّ  محمدخير "در مقابل دکان خليفه درست ؛ اشتدار قر استاد استادان طب افغانستان ــ

و ;يق شان ندان ، که باب دخوشمزه ھم ميفروخت "شيره و برف"بابۀ توت خليفه  ".خياط دِ سيّ "

 "بيست و پنج پولی" آن زماندر  !!!يک شانزده پولی فقط ؛ما "کمبغل"و برابر به جيب بود ما 

از  ودبارت برا که ع "تنگه" يناميدند،م "قِران"را  "پنجاه پولی" .ميناميدند "شانزده پولی" را

" ده پيسه" را "پانزده پولی" ، "دو شش پولی"را  "بيست پولی"؛  "سه شش پولی"،  "سی پول"

  : قام توھين ميگفتند در مچنانکه  ؛"پيسه شش"را  "ده پولی"و 

  "!!!هبه شش پيسه نمی ارزشیء  آدم و يا ف>ن یف>ن"

   :زنان کابلی ميگفتند و

  .يعنی بی عزت و آبرو شد ؛به يک پيسه شدپيش ما ف>نی ــ 

  !;ی نو را چرک و چتل کرداکه آن کعنی ي ؛!به يک پيسه کد نوه یکا; بچه" اين"ایــ 

 ميشد و ارزش داد و گرفتھم " يک پولی"يعنی  ؛"يک پيسگی" و" دوپولی" و" پنج پولی" البته

  !!!حفظ کردخود را اعتبار  "شانزده پولی" و فقط چلند مانداز ھمه داشت، که پسانھا 

ندۀ برفی که در سينی حلبی از کُ  پنجالیِ چه بود؟؟؟ مرحوم بابۀ توت با  "شيره و برف" و اما 

د آنرا با دو دست خود کلوله لِق قرار داشت، برف تراشيده و بعپيش رويش کنگوره دار مسی 

ن کلولۀ برف آود، اگر ميخواست که شربت کمتر مصرف ش و .شربت ُگر غوطه ميکردکرده در 

. دولۀ برف را در شربت قند غوطه ميدان کلادند، آآنانکه پيسۀ بيشتر ميد .ميکرد قچِ پِ  را خوب

و برف در ھوای شيره . تيم تا به خانه ميرسيديمميرفچوشيده بعد ھمان کلولۀ برف را چوشيده 

ری آن مگر لذت خاص داشت؛ نوع گُ  !!!و عجب خوند ميکردبی بھا نعمتی بود  ،گرم تابستانی

برف را از  !!!!ر موجود بوددر گُ که ی آلودگييگ و رو  ن ھمه گرد و خاکشايد بخاطر آ

و  "تپۀ گِل زرد"ــ زير  "با;جوی" واجه صفا دروردند و در دامنۀ کوه خمی آ" انھای کابلبرفد"
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چند تا ازين برفدانھای فعال موجود بود و  "سيد مرد"و در نزديکی زيارت  ــ" ضیااغ قب"با;ی 

کابل بود عمدۀ ھمان قسمت  "ل کھنهکاب"از  دمرا. را برآورده ميساختکابل کھنه  مايحتاجبرف 

از  "بستموتر"برف را مگر بعدھا . يافتدامنۀ کوه شيردروازه تا دريای کابل امتداد مي که از

اھالی  نيازبه ھمين صورت يخ مورد . کساد ساختوردند، که بازار برفدانھا را گ می آکوه سالن

 ھایه در بين کوھک "کوره گاه"گذرگاه ــ از منطقۀ معروف به  واقعِ  کابل را از چند يخدانِ 

سردی  شھرتش بيشتر بخاطر ھمانبود و " نَِشر"باصط>ح و  قرار داشتروازه و آسمائی شيرد

 "دافتراَ بَ "باصط>ح زنان کابلی يخدانھا  اربرآمد و باز "يخ مسلخ"پسانھا . می آوردند ــ بود ھوا

ابل را از سر راه وسائل مدرن يک عنعنۀ قديمی کميبينيم که بدين ترتيب . افتيديعنی از مود شد؛ 

  .ندخود روفت

  !!!ندجان داد یپای علم فرنگزير در که  ھزاران ساله ھایسنتبسا  ای

  ؟؟؟ندديدنگر که قربانی فرھنگ فرنگ نبود  یئچه پديده ھاو 

   و

  !!!است "فروزاجھان "ذار آ اولِ  ھنوز اين

  !!!يمه زند دولت نيسان و ايارــــــتا خباش 

 

  ".ايار"را  "ماه جوزا"و  "نيسان"را  "ورماه ث"ند؛ ويرا ميگ "ماه حمل"به حساب سريانی  "آذار"

  .عربی اند يا بروجِ  اھوت، ماھح ...و ثور و جوزا، حمل 


