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 2222/11/42                                            صالح گردش محمد

 ۱نام چال یی بهپرنده

ً یكي از تك بیت كه آن بیت این خواندم « صااااااحاس ال ر »را در « چال»ۀ کلمو معني «  ماره»نامهاي شااااااا ري بهاخیرا

 است:

 بیاگند همه وادیش را ببط و بچال -اگر به بلخ زماني شكار چال كند

 ۀ چال(کلمچال: مرغي باشد چند زاغي و گوشتش بطعم گوشت بط باشد. )صحاس ال ر ، زیر 

ین تك بیت چنان در اش در شااكار بط و چال سااخن دارد. همشااود،  ماره در  بیت باا از مرارم ممدوسكه معلوم ميقساامي

 ماره، پیداي به وفور بط و چال در ساارزمین بلخ نیز بازتاگ گردیده اسااتازیرا اگر این دو نون پرنده در ساارزمین بلخ به 

 کرد. دو پرنده نمی ش در شکار آنبود،  ماره آن همه غلو در رابطه  مرارم ممدوسوفور پیدا نمي

رزمین بلخ دارم. یكي زماني كه متعلم صان  هتاتم مكتب بودم و با وفور در سامن در زندگي خویش دو خاطره از شاكار به

ستاد مضمون انگلیسی ما نیز بود، روزي با چند تن از دوستانش به« خواجه محمد هاشم»ام پسر  مه شكار ماهي در كه  ا

تان پر  برگتاتیم. جا ماهي زیادي را شاكار كردیم و شاب هنگام با دسایكي از كول آگ هاي اطراف شارر  بلخ رفتیم. در آن

صن ي هاي خویش به شكار و چند تن هم« نثار احمد خان» بار دوم زماني كه صن  دوازدهم مكتب بودم با استاد فزیك مان 

واقع گردیده، رفتیم. آن روز در كول « قلعه تخته پر»كه در بین شااارر مزارشاااری  و « كول آجري»مرغابي و قَتااا َر در 

ستاد فزیك و دو هم آجري آن قدر قت ر دیدم كه در «  یيرهچ» ام با ت نگ هاي صن يزندگي ندیده بودم و بعِد آن نیز ندیدم. ا

در داخر كول به شكار پرداختند و من و چند تني دیگر از هم صن ي هایم صید ها را از ختكه و نیز از میان كوِل آگ جمع 

آوردیم. بعد از ختم دست ميکردیم تا كه بهها را پي ميكردند و ما آنكردیم. صید هاي زخمي به روی آگ شنا ميآوري مي

شكار، شكار همان روز در بین اشترا  كنندگان ت سیم شد كه به من نیز چند بال صید قت ر رسید. همان شب قت ر ها را در 

و لذم گوشاااات  خوردم به یاد دارم كه كامالً طعمخانه پوساااات كندند و پختند. من كه براي اولین بار بود گوشاااات قتاااا ر مي

ثبت شاده اسات، « كبك دري»به معنی «  خرچال»معنی كبك، و مرغابي را داشات. در فرهنگ هاي دیگر اگر چه چال،  به

ساار بََرد و كبك از این نگاه با ي باشااد كه مانند بط)مرغابي( در آگ بهنظر من چال، كبك نیساات. زیرا چال باید پرندهولي به

كند. این که کبک و چال دو نون پرنده خواهند بود، تا طعم گوشاااااات كبك با مرغابي فر  ميمرغابي همانندي ندارد و نیز 

 گردد:نیز استنباط می« شاه سار»نام جایی از یک تک بیت شا ری به

 بروز صید برو کبک راه گیرد و چال -چو باز را بکند بازدار مخلب و پر

كه در صااااحاس اساااات به هیه وجه از خاندان چال نخواهد بود. از این گونه كبك دري كه كامالً مانند كبك و چند كبكيهمین 

ال ر ، چال پرندۀ چند زاغي دانساته شاده اسات به این معني اسات كه چال چند برابر زان و نیز مانند زان پرندۀ سایاه رنگ 

بك ز طعم گوشاات كاساات. برخالف، كبك دري که چند كبكي یعني چند برابر كبك و از نگاه رنگ همانند كبك و گوشااتش نی

را دارد و به تجربه آن را امتحان كرده ام، از خاندان چال)قتااا ر( نیسااات.  قتااا ر همانند قاز)غاز( سااایاه رنگ اسااات و  آن 

ایست كه نام دیگرش در صحاس ال ر ، نام قت ر  شنیده و دانسته بودم، به پندارم پرندهپرندۀ سیاه رنگ را كه همان روز به

معنی کبک دری ثبت گردیده اساات پرنده ی بوده باشااد که ما م خرچال که در بعضاای فرهنگ ها بهچال آمده اساات. شاااید ه

که گ ته شده چند چالی یعنی چند برابر چال، و طوری  ی خواهد بودنامیم، البته غاِز سیاه رنگ، که پرندهرا غاز)قاز( میآن
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های دیگر این پرنده در دانم که یکی از نامکند. ممکن میکیلو گرام وزن می 12و شاااانیده ایم، یک غاز جوان  و رساااایده تا 

بوده باشاااد و مان در فرهنگ ها مرغابی سااایاه رنگ دانساااته شاااده اسااات که « مان»زبان پارسااای مردم قدیم ماورانالنرر، 

 احتمال زیاد، اسم دیگری این پرنده خواهد بود. رودکی گوید:به

 ت زر اندودراست چون کتتیی اس -مان در آبگیر گتته روان
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