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 ۰۷/۰۴/۲۰۲۱             عزیزهللا کهگدای

 

 انجمن ادبی کابل
 ومجلۀ کابل

 
ش به پادشاهی ۱٣۰٨اعلیحضرت محمد نادرشاه در

ملت ومملکت قدعلم  رسید واوالً جهت اصالحات امور
اظهارنمود  نمود وخط مشی خود را برای ملت اعالم و

مشروطه  هیر وا، دانشمندان ، مشنویسندگان منجمله
ازسیاست نگهداشته و دور  خواهان را دورهم جمع

طرحی را جهت اصالح وتوحید سبک ادبیات واتحاد 
افغانستان ،  اسلوب نگارش وروشن ساختن تاریخ

ش به ۱٣۱۰، رجال ومفاخر گذشتۀ وطن درمشاهیر
ً برای پرد «انجمن ادبی کابل»تأسیس  اختند وضمنا

یخی تار لفه با تراجم ادبی وؤتصحیح و تصدیق کتب م
خور صالحیت ، کمک واظهار عقیده  این انجمن در

 ،هللا مهتممحفیظ  لطیفی، زمرالی، سرورگویا، اعظمی، جاللی،     .ازاین طریق به مطبوعات وطن خدمت نمایند نموده و

 ، عبدالغفور مترجمبرشنا          
 

د علی درانی مدیر وغالم جیالنی خان ممدیریت محمد انوربسمل شروع به فعالیت کرد سپس احه بدرآغاز، انجمن 
، خ، قاری عبدهللا خان ملک الشعراء: میرغالم محمدغبارموراعضای انجمن شدند و اعظمی به حیث معاون مقرر

، امین ، حفیظ هللا خان، سرور جویا عر، سرورگویا نویسندهشا محمدکریم نزیهی نویسنده و عبدالعلی مستغنی شاعر،
ن اعضاء بهترین ای .سیدقاسم رشتیا مترجم فرانسوی وعبدالباقی لطیفی کاتب تحریرات ،ی ، محمد اکبر فارغیالهللا زمر

  .ا ماندندبجمترقی بودند که تألیفات وتراجم آثار ارزشمندی ازخود  اندیش مندان تجدید طلب و نویسندگان، شاعران و
 ۱٥در« مجلۀ کابل»تاریخی به نام  ، اجتماعی وادبی ماهوار ، مجلۀ مصورولین فعالیت های انجمن ادبی کابلا از

یادآوری  ،بود که تقریباً بدون تصویرشد  می صحافت زیبا نشر قطع و شعبۀ نشرات انجمن به که از ش۱٣۱۰جوزای 
وظایف وآمال قلبی این انجمن  تاریخی میپرداخت که یکی از موضوعات مختلفی ادبی ، اجتماعی و . که درکرد

برای  . درخارج نیم پوند انگلیسی بود افغانی و ۱٤والیات  افغانی در ۱۲شمرده میشد. اشتراک ساالنه آن درکابل 
  ت بود .برای سایر طالب نصف قیم رایگان و اول تا سوم نمبر شاگردان معارف از

 

    
 قاری عبدهللا ملک الشعراء      محمد سرور صبا       سید قاسم رشتیا      محمد کریم نزیهی   
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دالدین، ا، میااور انجمن ادبی کابل عبارتند از: محمد اعظم ایازی ، قیام الدین خادمنویسندگان پشتوی ، عالوه برشاعران 
 شتینر و صدیق هللا شمس الدین مجروح ، سید محمدگل نوری ، عبدالخالق اخالص ، ، گل پاچا الفت زمریالی امین هللا

ا، احمد ، سرورجوی ، سرورگویا پژواکسیدقاسم رشتیا، عبدالرؤف بینوا، علی احمد کهزاد،  :ونویسندگان فارسی دری
ایق ش میرمحمد امین آزاد ،، علی احمد نعیمی، عبدالغفورامینی،  محمد ابراهیم عفیفی قدیرتره کی، ، محمد هللا کریمی

  ه عبدهللا بخشی وداکترمحمد ناظم و عبدالغفوربرشنا رسام انجمن بود .وید ،شاجمال ، غالم احمد ن
ن، شورای ملی، نطقهای مراسم ،مسابقۀ ادبی، یوعید مراسم جشن استقالل مطالب مجلۀ ادبی کابل شامل و عناوین

 ، ترجمه ها، سپورت، یادداشتهای سودمند، ، متفرقات ، درمطبوعات گذارشات انجمن های ماه، فوکلور، خبر
 شعرای وطن دری از رباعیات پشتو و و اشعارپاورقی ها ،  در وشده  کابل، تابلوهای رسامی ی، افسانه هافکاهیات

. اینک یکی از داستان های فلکلور که آنرا آقای رشتیا ، سرورگویا وعفیفی نوشته اند هرسه یک به چشم می خورد
معاون « رشتیا » جناب  فاضل دانشمند مجلۀ کابل ۱۰۲س شمارۀ داستان است با عبارات مختلف بنام سنگ فار

او  به سنگ فارس درکابل ان افسانۀ راکه راجع به یافتنمردان خنجمن ادبی به مناسبت ترجمۀ احوال علی عمومی ا
 :نوشته بود ، نسبت میدهند

 

 
 دفتر انجمن ادبی کابل هیئت     

 

 راهی می ها علیمردان خان از .روزی از روز زندگانی میکرد رکابل شه علیمردان خان شخص بی چیز بود که در
زیبائی برخورد، که کامالً جلب توجه او را نمود. زن برخالف رسوم  یک زن جوان وه کوچۀ خلوتی ب گذشت در

کابل آمده، ه جای دوری ب که از چنین معلوم شد جواب گفت و ،او نمود های که علیمردان خان ازوعادات به سوال 
 دمهبیابد. اینست که بدون مق محتاج بود که شریک زندگانی برای خود ناآشنا میباشد.علی مردان خان جوان و بیگانه و

، وقتیکه دید زن خیلی متعجب شدعلیمردان خان واقعاً  دهد، آن زن سوال کند که به همسری او رضا در خواست از
 بزودی در بخانۀ خود رهنمایی و این پیشآمد خیلی خوش شده فوراً زن را از ،به سواالت او جواب مثبت میدهد

 دوستان مراسم ازدواج آنها به سادگی اما به خیلی خوشی اجراء شد . جمعی از حضور
 

ه بردند که ب آمد متعجب بوده واکثربه احوال او غبطه می ش ازاین پیشخان مانند خود اطرافیان وبستگان علیمردان
 روزگاری به واقعه مسرور و نای .علیمردان خان قلباً از گردیده است زیبائی نصیب او چنین صورت خانم جوان و

مزاجی علیمردان خان دچار بحران شده رنگ  نگذشت که احوال صحی و اما، دیری خوشی بسرمی برد راحت و
 الغرشده رفت بطوریکه هرکس او را میدید برقت آمده به احوالش ترحم مینمود. ضعیف و بدن او ش زرد وررخسا

 

حالت خراب  او سردچارشده ضعف و به آهستگی در راهی قدم میزد، ملنگی با روزها که علیمردان خان روزی از
باو احوال خود را کماهو  مقام استفسار برآمد. علیمردان خان شرح در او از کرد و صحی او جلب توجه ملنگ را

تو بازمیکند ، برایت میگویم و ببین، ه ب خطر را نجات از: من یک چارۀ که راه . ملنگ سری جنبانده گفتباز گفت
، امروز چون بخانه بازگشتی به خانمت بگو شخصاً برای زگوی تا راه اساسی را بتو بنمایماگرچنین بود برای من با
 ،؟ علیمردان خان به منزل بازگشته وگفتۀ ملنگ را کاربستببین به آتش نزدیک میشود یانه تو دیگچه پزانی بکند و

 تمارض نمود. فردا علیمردان خان ملنگ را مالقات و نداده و قدراسرار نمود خانمش به دیگچه پزانی تن در اما هر
 ین علت رنجوریربناب گفت که خانمش ازجنس انسان نبوده و و گفت.ملنگ اظهارحیرت کرده باز داستان را به او

: باورنکرد . ملنگ گفت و گفتۀ ملنگ را قبول دان خان اینر. علی مدواج کرده است خود از او اینست که باغیرجنس
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حاصل شود ،چون به منزل بازگشتی برای امشب فرمایش بدهید که قصداً طعام نهایت  برای اینکه بدین امریقین تو
 بگوکه آب ها را همه خالی نمایند وشب ببین که چه می بینی . شور بپزند و

 

دید که خانمش عقب آب  علیمردان خان بخانه آمد وچنانچه ملنگ گفته بود، فرمایش داد، خودش بیدار ونیم شب
 شت که تشنگی او رایافت بازآمده بجای خود خسپید ، اما دیری نگذ جست کمتر زیادتر قدر برخاسته و درخانه هر

ته یاف بصورت مار بزرگی امتداد کمال حیرت وترس دید که اهسته آهسته جسم اوه نموده وعلیمردان خان ب بیتاب
 سپس دوباره خود رامنقبض ساخته شکل انسان را خانه آب خورده و کلکین عمارت برآمده ازجوی مجاورزا

عروق علیمردان خان خشک شده وعلی الصباح خون درمشاهدۀ این وضیعت  جای خود بخفت ، ازه اختیارنموده ب
فردا  :. ملنگ قیافۀ جدی بخود گرفته گفتجست  وسیله و چاره باسرار گفت و باز ملنگ شتافته قضیه را به او نزد

وادارکن تا برایت نان بپزد ، چون سرخود را به تنور پایین کرد  میتوانی آتش نموده خانمت را با اسرار تنورخانه راتا
نداده مگذار بیرون آید. فرداصبح  اهمیت فغان او بفریاد و هرگز محکم ببند و را تنور سر انداخته به تنور را او

 مراخبرکن تاباقی تکلیف رابه تو بازگویم .
ردو ه ملنگ رفته و نزد هرچند خیلی موحش بود اما علیمردان خان آنرا برای نجات خود قبول کرد. فردا این تکالیف
کرد. کوچک بدر دیگری سنگ یکی بزرگ و ها دو ازمیان خاکستر رتنور را بازنموده وس ملنگ گشتند ، بمنزل باز

وجود خانم وسنگ  برای خود نگهداشت . سنگ بزرگ از بزرگ را داده و برای علیمردان خان سنگ خورد را
وعالوه  هکه حامله بود تولید گشته بود . ملنگ علیمردان خان را ازنجاتش ازآن بال تبریک گفت طفل او وجود خورد از

 کرد که این سنگها سنگ فارس وخاصیت آن اینست که به هرفلزی که زده شود آنرا طال میسازد.
 

، گذاشت خود به یادگار از چون مرد نیکی بود بسیار اعمال خیریه آن پس علیمردان خان صاحب تمول زیاد شده و از
ساخته شده چون آوازۀ این داستان وتمول  سرمایۀ بی حساب او پول و باغ علیمردان از چنانچه چهارچتۀ کابل،

خواست اما علیمردان خان  سنگ فارس را از او جهان رسید او را به دربارخود طلب و علیمردان خان به گوش شاه
کرد راضی شد که نمایشی ازعمل طالسازی چون شاه او را بقتل تهدید  دادن سنگ انکارورزیده و از،به فرمودۀ ملنگ 

مقدارمس را باتماس به  آنها حضور و در دریای اتک مردم را احضار داده بعد سنگ را تحویل کند. روزی درکنار
ها را زنجیر  دریا فیل سنگ فارس طال ساخته اما دفعتاً سنگ را بدریا انداخت . شاه جهان برای کشیدن سنگ از

سنگ را  قعر دریا تماس کرده ، طال شده بود اما زنجیرها که به سنگ فارس دربعضی  بسته داخل دریا نمود و
 .«بیرون کرده نتوانستند 

 

طرف مجلۀ کابل نمود ،این اولین سالنامۀ  ش اقدام به نشر یک سالنامه از۱٣۱۱انجمن ادبی کابل دراواخر سال 
مقاالت  ، بیشتر شامل رویدادها وگزارشات افغانستان وجهان مجلهجهت مطالعۀ هموطنان تقدیم نمود . که ودافغانستان ب

تبدیل و به شعبات تألیف  به پشتو تولنه ادبی کابل ش انجمن۱٣۱٩درسال  ادبی ،هنری ،اقتصادی وتاریخی بود
 سال نهم ۱۲با شمارۀ زبان دری نشرات داشت  کابل که به لۀوترجمه، ادبیات، نشرات و لغات پشتو تقسیم گردید ومج

 بهم ۱٣۱٩درماه حوت سال 
   . بزبان پشتو نشرات خود را دوام داد «دکابل مجله »  عنوان 
 

 پایان 
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