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  ٢٠١٥/ ١٦/١٢                                                                                                                حضرت

ِقصه اندر قصه و فرھن   گ اندر فرھنگِ

قرار چند سال پيش سفری داشتم به ھامبورګ آلمان، در شھر کوپنھاګن سوار رئيل شدم، در چوکی معين خود 

ًګرفتم، بعد از چند دقيقه يک شخص خوش سيرت و مؤقر وتقريبا سالخورده بر اساس شمارۀ چوکی مندرج در تکت، در 

ِپھلويم نشست، قبل از نشستن ، با]پوش شيک خود را از تن درآورده و در جای مخصوص با بکسک خود در با]ی  ِ
ِچوکی با نظم خاص قرار داد، در جيب با]پوش يک ک�ه ُ ِ که ( ُ ط�ئی رنګ قره قل که البته بدون اکسيجن و بھم چسپيده ِ

ُدر بعضی قره قل دوستان مرسوم و مد ميباشد توجۀ بنده را بخود جلب نمود و فھميدم که اين آقای محترم افغان بايد بوده ) ُ

ًباشد ، کنجکاؤ شدم که با چه بھانۀ شروع کنم به ثبوت افغان بودن خويش که تصادفا وزير د اخله و وزير اقتصاد از خانه ِ

ُبه موبيلم زنګ زد و با ھم مختصرا ګپ زديم يعنی من ھم صاحب ک�ه قره قل  ِ ُِ شدم،  بعد از ګپ زدن ) ِمعرف ھويتم( ً

تلفنی اين آقا برايم ګفت قندھاريه وروره ستړی مه شی ،من ھم عرض س�م و ادب نمودم از ھر دْری وارد صحبت 

ِشخص با تجربه و باھوش بود، بھر حال صحبت ما کشيده شد به مسائل فرھنګی، ايشان کردن صميمانۀ شديم، يک 
  .  فرمود که تا اوايل دھۀ پنجاه،   صاحب منصب عسکری بود، يعنی دګرمن

ِای کاش ما انسانھا يا حد اقل ما افغانھا يک موجود مظلوم و سرګردان بنام صاحب منصب نميداشتيم،  (
ِګی تا ھشتاد سالګی از تفسيرکيفيت و چګونګی و چرائی موجوديت خود عاجز بود، موجوديکه موجوديکه از چھارده سال

ًتلخی جدائی از والدين و عزيزان را ھرګز به شيرينی مبدل نکرده و يا اص� فرصت اين امر را نيافته، موجوديکه در 

ِتمام طول عمر رسمی اش نه از صميم قلب خنديده و نه ھم ګريسته، موجوديکه ِ ھر ګز طعم ګشنګی و تشنګی را نه ُ
ِچشيده ولی در حسرت چشيدن حقيقت و انګيزۀ پوشيدن لباس نظامی  ھمچو ي ِ  خوش رنګ و خوش پوست بر خود ِک مارِ

" در خون و پوست و ګوشت و استخوانش عجين شده بود ولی اجازه نداشت که " دسپلين" ِمی پيچيد، موجوديکه عنصر

 کند که ھمين امر باعث ګرديد که در قبال بی دسپلين ترين اشخاص زانو زده و قربانی افکار را تعبير و پياده" دسپلين

کودتا ګرائی آنھا شود، موجوديکه در طول ده ھا سال خدمت نظامی فاقد يک خاطرۀ شيرين و تلخ بوده، موجوديکه بعد 

ِنتخاب نموده،  موجوديکه در روز انجام ِغاز و بی پايان را اآ ِاز شروع دورۀ تقاعد تازه فھميده که عجب مسلک بی
ِمراسم تحليف در ګوش ھايش اذان بی طرفی و دوری از سياست بازی، اقامه ګرديد ولی بر خ�ف تحليف خود دست به 
ِسياسی ترين بازی ھای خطرناک زد، موجوديکه من فقير منحيث يک ھموطنش منحيث يک برادر زاده و خواھر زاده و 

ِګيرد زيرا اين قشر مظلوم و فريب خورده و  ِ نا خوش آيندش، ګلويم حالت ګريان بخود مینواسه اش بر سرنوشت
ِمخلص، برخ�ف ساير اقشار جامعۀ ما از دو قرن باينطرف نتوانسته که رضائيت خود و لباس خود و رسالت خود و 

  ).رضائيت مردم و تاريخ را جلب کند

ُپشتون ګاھی اوقات حسرت می خورم و تعجب می کنم که حکام بنده منحيث يک افغان و يک (اين اقای دګرمن  

ما بخاطر کدام انګيزه و کدام م�حظه و کدام علت سلسله مراتب و عناوين و درجات عسکری را از زبان پشتو انتخاب 

 چرا از ِکرده،  البته اعتراضم به چرائی پشتو بودن آن متمرکز نيست بلکه اعتراضم به استادان زبان پشتو ميباشد که
ِفھوم کار ګرفته اند که من پشتون از فھم آن عاجزم چه رسد به غير پشتون،  ھر زبان مثل يک بحر، م و نا لغات ترکيبی

) زبان مادری خود( ُاز وسعت و بزرګی و عمق برخوردار ميباشد و ھر کس کم و بيش با جرئت تمام ميتواند درين بحر 

ا در بحر خود چشمانم دچار تور خوردن ميګردند، با اينکه تور می خورم ولی شنا کند، ولی بنده در بعض موارد با شن

ھرګز تسليم نھنګھا و دولفين ھای زيبا و استاد صفت نخواھم شد و ضمن احترام به ھمه استادان زبان پشتو عاجزانه تمنا 
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 جګړن، ډګرمن و ډګروال دارم که برای اين حقير و ساير اشخاص کنجکاؤ توضيح بدھند که بريدمن، تورن، جګتورن،

ِيعنی چه؟  نه از نظر مسلک بلکه از نظر ساختار و مکانيزم اين لغات ترکيبی و ابداعی، ده ھا ده ھا سال از ھر نګاھی 
ِاين اقای دګرمن ضمن صحبت کردن در مورد فرھنګ ھا و لھجه  ) ِدر يک مؤقعيت بسيار بسيار دشوار قرار ګرفته ايم

ِرا قصه کرد،  ايشان ګفتند که در فرقۀ نھرين بغ�ن در شعبۀ پيژند   يک چشم ديد خويشھا و اصط�حات ګوناګون،
مشغول خدمت بودم، يکروزی پانزده بيست نفر  تازه جلب شده را جھت توزيع پارچه سوق در بيرون شعبه ام تجمع 

ِکرده بودند،  من بعد از تھيۀ اسناد مربوطه،  در جمع آنھا داخل شده و با خواندن ِ و ګرفتن نام ھر يک از آنھا، آنھا را به ِ
  .ِمرجع مربوطه سوق می دادم

ِقبل ازينکه به تشريح ادامۀ قصۀ آقای دګرمن صاحب بپردازم، يک نکتۀ ديګری را عرض کنم که در تفھيم 
ِفرمايشات اين آقا ارتباط مستقيم دارد يعنی قصه را بھتر و سريعتر قابل فھم می سازد ی و پشتو در بعضی از لغات در. ِ

ِګفتار و حتی نوشتن، وجه و کاربرد مشترک دارند،  منجمله لغت  ِ ُ، که معنی خوشحالی و خوشی و سرور و " شادی"ُ

" ښادی"را " شادی "تغيير شکل می کند، يعنی" ښ"به " ش"ِ در زبان پشتو حرف ،منتھی.کند مسرت را افاده می

ِی می نوشتند ، ناګفته نماند که در اطراف شھرھای پشتون نشين، نام ښادی، شاد مينويسد که البته در اوراق رسمی بجای
  .بعضی از مردھا ښادی خان يا ھمانا شادی خان می باشد

را با بوزينه و ميمون تعبير ميکند که علتش شايد " شادی"بعضی از مردم شمال و مرکز کشور عزيز ما لغت 

و ! لی بوده باشد،  جناوريکه يا به دليل زرنګی و ھوشياری خودِانجام حرکات اکروباتيک و شادی بخش اين جناور جنجا

ِيا به دليل توجۀ خاص ما برای خود سه تا نام انتخاب نموده يعنی شادی و ميمون و بوزينه، که البته نام علمی اش را من 
باشد که نفع و ضررش باھم مساوی است، نميدانم، اين جانور چا]ک و جنجالی و کيسه بر، يکی از معدود حيواناتی مي

ِبجز تعداد کمی از ميمون ھای اھلی که بعضا خندۀ مصنوعی بروز ميدھد، متباقی ميمون ھا موجودات بخيل و اچاری و  ًِ

بی پروا به نظر ميرسند و انسان ھم ع�قۀ زيادی با اھلی شدن و نزديک شدن به آن ندارد، البته در قرن پيش و حاضر  

ِو ]ھوتی که بين معتقدين مختلف مبدأ خلقت انسان، درګرفته، جايګاه مخصوص ! ِر در ميدان بحث ھای علمیاين جانو ِ ِ
ِمطرح شدن موجوديت ميمون به ( اشغال نموده که به نظر ميرسد خندۀ مرموز ميمون در باغ وحش ناشی ازين امر 

ه ميمون اين باشد که به طرفداران فرضيۀ داروين با ِبوده باشد،  شايد رمز اين خندۀ مأيوسان) عنوان فرضيۀ داروينی

ِزبان ھنرمندانه می فھماند که اګر انسان شکل تکامل يافتۀ من باشد پس من ميمون چرا ازين پروسۀ تکامل بدور مانده ام 
  .و بجای اينکه با انسان بايد در ديسکو می رقصيدم اينجا در قفس باغ وحش بسر ميبرم

رفداران فرضيۀ علمی داروين می خواھم بګويم که  اين مھم نيست که من و ھمنوعانم بنده ضمن احترام به ط
ِمحصول چه پروسۀ ھستيم بلکه مھم اينست که قبول کنيم که امروز يک موجود کامل و مکلف و مسئول و ابدی به 

ی فطرت و تعقل مجھز ُحساب می آئيم ،جاده ھای کمال و مکلفيت و مسئوليت و ابديت با دو تا چراغ سبز و سرخ يعن

با عبور از  طول و عرض اين جاده ھا قوانين وضع ) يا بګفتۀ آنھا موجود تکامل يافتۀ ميمون( ميباشد، ھر بنی آدمی که 

ِشدۀ چراغ ھا را مراعات نمايد يک بنی آدم مؤفق شمرده ميشود در غير آن صورت از حد شرافت موجودات قفسی باغ  ِ ِ
  .د نمودوحش يا جنګل نيز تنزل خواھ

بر ميګردم به دنبالۀ صحبت ھای آقای دګرمن،  ايشان ګفتند که نام يک تن از عساکر جديد که از باشندګان پشتون 

ِتبار و]يت سمنګان بود، ف�نی ولد شادی بود،  من به مجرديکه نام وی را از روی لست خواندم جميعت حاضر که اکثر  ِ
م شادی بطور غير ارادی با صدای بلند خنديدند ،چون ھنوز لباس عسکری به شان از تبار غير پشتون بودند با شنيدن نا

ًتن نکرده بودند و به دسپلين ھنوز پابند نبودند بنا من ھم از حوصله کار ګرفتم و با توجه به معنی لغت شادی نزد غير 

ًپشتون ھا به آنھا ګفتم که او] اين محيط جای خنديدن نيست و ثانيا معنی شادی  در  زبان پشتو بوزينه نميباشد بلکه به ً

  .  معنی خوشی ميباشد
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ګسترده و علت نبود يک قاموس  ِاينجاست که فرھنګ ما  در آونګ نا ھم آھنګ قرار ګرفته و با توجه به بيسوادی

ِګفتاری و نوشتاری ما کمی لنګ بنظر ميرسيد،  امروز که به ھمت دانشمندان فرھنګ دوست و  مناسب اين فرھنګ َ

ِز اقدام به تدوين و چاپ و نشر قاموس دری در حال انجام ميباشد بايد که اين نکات ظريف و حساس يعنی کيفيت و دلسو ِ ِ
ُکاربرد بعضی لغات منطقوی و سمتی نيز در آن ګنجانيده شوند تا مفاھيم اين نوع لغات در افکار عمومی نيز جنبۀ 

  .بيابندِعموميت و شناخت مطلوب 

ِت که در مسائل فرھنګی نبايد از بروز احساسات منفی و ھيجان بر انګيز کار ګرفته  ديګری بنده اينسعرض
ِشود،  مث� ما يک وقتی از داشتن تخنيک دوخت پيراھن محروم بوديم و از دوخت ھا و پيراھن ھای توليد شدۀ  ِ ِ ً

ِھمسايګان استفاده ميکرديم،  ھر چند بعضی تکمه ھا يا شکل جيب اين پيراھن بر طبع  ِ ِو مزاج ملی و کلتوری و ُ
ما سازګاری نداشتند ولی امروز که به برکت فرھنګ دوستان با احساس خود دارای قاموس ھای زبان ...... جغرافيائی و

ِھای ملی و رسمی شده ايم و يا می شويم يعنی صاحب دانش دوختن و تھيۀ پيراھن فرھنګی شده ايم نبايد آن پيراھن ھای  ِ ِ
) ی نياز ھای ما را برطرف می ساخت و چه بسا ھمين امروز نيز کم و بيش بر طرف می سازندکه يک روز ( وارداتی

ُرا محقر و غير قابل استفاده تلقی کنيم که اين کار، کفران محسوب خواھد ګرديد، البته اين حق مسلم ما ميباشد که برای 

ِخود با امکانات کم يا زياد در دست داشتۀ خويش، قاموس ھای دلخواه  اد کنيم ولی انکار از مفيد ِو مناسب حال خود ايجِ
ِ قاموس ھای ھمسايګان، آنھم با انګيزه ھای سياسی و متعصبانه در شأن ما نخواھد بود ، حد اقل به احترام حافظ و ِبودن

کار ګيری نا ګفته نماند که منظور بنده از ب. بايد به اين فرھنګ ھمسايه به ديدۀ احترام نګريست.... سعدی و نظامی و 

ِلغت فرھنګ ھمانا مفھوم زبان و مشتقات آن ميباشد، نه جوانب ديګری مفھوم فرھنګ ِِ.  

ِرا با تھديد دګرګونی مواجه ساخته پس يګانه راه  فرھنګ ملی ما! اګر مجبور باشيم که بپذيريم که تھاجم فرھنګی

 ئۀ برنامه ريزی ھای دقيق علمیاود ما با ارخنثی نمودن اين تھديد از طريق تقويه و حفظ فرھنګ و زبان ملی و محلی خ

  .ميسر خواھد شد) نه احساساتی( 

 و ازين �ح درھم و برھم و ګد ود و بی ربططصًعرض آخرم اينکه، ګرچه نوشتۀ فوق ظاھرا بچه ګانه و به ا

  .پاره نخواھد کردستأخانه بنظر ميرسد ولی مطمئنم که اھل ذوق و اھل درد و اھل دانش آنرا شاخ به آن شاخ پريدن و ګ

  پايان

  

  

  

  


