
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural  ـ فرهنگیـ ادبی

             
 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
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 انس استی، جنس استی، هرچی استی

 !!!نشان بته هخود

در زبان محاوره و . خیالی و نامرئی اطالق میگردد عربی ست و به زنده جانهای کلمۀ "نج  "

یا  "جندش گرفت": تلفظ میکنند؛ چنان که گویند "جند"خصوصاً زبان عامیانۀ کابلی آن را 

وقتی کسی را و  .(گویند خردبه طفل از ناز )"جندک"و یا  "جندَکش سید  "یا  "ست فالنی  جندی"

، از خود بیخود میشد و حالتی غیر عادی برایش دست "سایه میگرفت"که جند میگرفت؛ یعنی 

، فو ت   فف و چ  و ک  اوراد همان بود که پشت سید و مال میرفتند، تا بیاید و با خواندن . میداد

 . دشجندهای نفر مصدوم را بکَ 

پری را جند و و دیو آل و  مادر  کها، قصه های شت  پ ساختن و بعضاً ترساندن ا  نها برای چ  کال

چی که حتی کالنها را بخود مشغول ؛ و واقعاً که چنین اوسانه ها پرکیف بودند و اطفال، کردندمی

را  اجنه؛ یعی می آمدند ددر تسخیر جنگویا  ،خته کردن قصیدهو کسانی بودند که با پ  . یساختندم

از طرق معمول ناممکن  انجام میدادند، که ایشانطریق  ی ازو کارهائی را گوئ کردندمیتسخیر 

 . بودمی

، خوش داشتیم که چنین قصه ها و اوسانه ها را و شقب وقتی خرد بودیم و سرشوخ و رام نشدنی

و چنین داستانهای تخیلی را با آب و  استاد بودند در گفتن افسانه و قصه بعض کالنها. بشنویم

بودند، و از ایشان همیشه میچنین افراد اوسانه گوی در هر جای نقل مجلس . قصه میکردندتابش 

 گذردر  و بود "اغه ماما"ملقب به  ن ما کهیکی از بزرگا. تقاضاء میشد که اوسانه بگویند

از قندهار زن گرفته بود و خانمش را  ،شهرت یافته بود "آکه ماد علی"به نام  عاشقان و عارفان
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به دری هم و بی آالیش و زبانش  ، بی گپ و گویزنی بود بسیار راستک گفتیم، کهمی" ادی"

 اغه. بود عجین شده "زه و خدای" اشهر جمله با  و میشکستزبانش ؛ یعنی که خوب نمیگشت

افسانه گویان مشهور  که ،و در فن افسانه گفتن یگانۀ دوران، در حدیی آزار، ب شخصی بودماما 

نجانی" دند ومیز َنی پیشش "رادیو کابل" بیشترین  "غه مامااَ ". به گردش هم نمیرسید "کاکا م 

همدرانجا  و خصوصاً در قندز گذشتانده بود و معموالً قسمت عمر خود را در سمت شمال وطن 

قوم گوئی دورش و خویش میکرد، د خانه و کاشانۀ خود ی یازبسر میبرد، ولی همین که چند رو

مب ر میزنند؛ هریک میکوشید به  آغه ماما . برود و او را به خانۀ خود دعوت نماید ارتشزیغ 

او در در زمانی که . مهارت ازبکی گپ میزد بامعموالً بر رسم ازبکهای ما چکمن میپوشید و 

مرگ میخواهی، "معروف  حذر میکردند و مثلاز رفتن به قندز  یانکابلقندوز زندگانی میکرد، 

 بسیارگویند که در آن زمان در قندوز شیر  .یکردندرا در موردش ساخته و استعمال م" قندز برو

 .هپیدا میشد و یکی از دالئل ساختن این مثل هم وجود فراوان شیر در آنجا بود

 .زبانزد گشته بوداغه ماما  ی  خدا شیر و شیر   قصۀ

ای که یکبار اسپها در ج بودیمبه سواری اسپ در حرکت از راه جنگل بود و که شب  میگفت

که دیدیم دیم، دقیق شبه اطرف وقتی میگفت . کردندلغتک زدند و خون شاشه  ایستاده، خود

همه متوقف . دمیکن لـــبَ  ل ـــبَ از دور مثل مشعل  یشچشمهاو  گرفتهرا سر راه یالدار شیری 

پیش شده، نزدیک  تا این که یکی از دالوران. ه برآمدندگشتند و در صدد پیدا کردن راه و چار

 :گفتقسم داده شیر را شیر رفت و 

 !!!غرض نگیکه ما ره  ،ره به شیر خدا قسمت  ! ای شیر

 !!!(ترا به شیر خدا قسم، که ما را غرض نگیر! ای شیر)

میگفت، که با همین جمله شیر از جای خود برخاست، خمیازه ای کشید و از سر راه دور شد، تا 

شیر پس آمد و در همان  ، ولی به مجرد عبور ما، دیدیم کهما همه از آنجا عبور کردیمکه این

 شاید. توانم قضاوت سالم بکنمینمقصۀ عجیب و غریب در صحت این  .نقطه در سر راه نشست

 :در زمینه صدق کند، که ،سعدی ، حضرتازشیرشیخ ۀ فرمودهمان 

جهاندیده بسیار گوید دروغ 
1
 

                                                 
1
 :اینستکه در گلستان ضمن قصه ای آمده است، ــ اصل شعر سعدی   

 ریبی گرت ماست پیش آورد      دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغــــــغــ

 وید دروغـــــــــــــــاز من شنو      جهاندیده بسیار گ ر راست میخواهیـــــاگ

را عیناً در معنائی استعمال کرده است، که در زبان دری ما تداول دارد؛ یعنی در معنای  "غریب"سعدی کلمۀ 

مدلول دیگری را میگیرند، که در ملک ما  "غریب"در فارسی ایران از کلمۀ  ."درمانده"و  "نادار"و  "فقیر"

هم کاذب نباشد، چون او هم جهاندیده بود و ممالک  شاید سخن سعدی در حد خودش .چلش نداردبیگانه است و 

 .گذاشته بود یفراوان اطرف فارس را زیر پا
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انه های راست و دروغ را و افسنی بودند خوش قصه کساقوم ما هم پیچه سفید در بین زنان 

اوسانه های جند و پری را با اشتیاق و اشتهای صاف میگفتند و  .داشتندو از یاد یاد بسیار 

از طلسمات زیاد قصه میکردند و . کودکان ــ و نه تنها کودکان ــ را مات و مبهوت خود میساختند

 :مثالً میگفتند

به پیش شده و یکی از آنها  همه مسدود میشد،مدند و راهها گیر می آ یدر طلسمکسانی وقتی 

 :آواز بلند میگفت

 !!!انس استی، جنس استی، هرچی استی، خوده نشان بته

 !!!(انس استی، جن استی، هرچه استی خود را نشان بده)

تغییر داده بودند؛ و  "جنس"به  "انس"بود، که ایشان آن را بر وزن  "جن"همانا  "جنس"مراد از 

حدس  .است "انس و جن"از و خوشنمای تر به مراتب گیراتر  "انس و جنس"یب واقعاً که ترک

هم موجودی  "انس"نمیدانسته و شاید فکر میکرده، که  را "انس"میزنم، که آن پیچه سفید معنای 

 .ازین رو آن را در ردیف جند، غیر قابل رؤیت میپنداشت. و نامرئی  میباشد "جن"از جنس 

قصه های بسیار خیلی خوش صحبت بود و ، هم بادم ر  کَ همیشه م   رشذکپدر بزرگوارم، که 

به همه بدو دوخته میبود و همه به سخنانش  وقتی او در مجلسی میبود، روی  . شیرین میکرد

نیز بود،  ماقصه های دیو و پری را که خوشگاه  دل  او مگر برایما. ش، گوش میدادندگوش هو

هر میخواند، که در  تهران "دوهفتگی ترقی  "را از روی مجلۀ ی کودکان نهاغالباً داستا. میگفت

افسانه هم  بر بداهت و فی المجلس پدرم. پری نشر میشدو داستانی جالب از دیو شمارۀ آن 

 :را قائم میگرفتند، که همیشه او مخواهران و برادران کوچک .میساخت

 "!!!اوسانه بگوبابه "

انده و افسانه ای را که از دل خود و فی البدیهه و او هم نی نمیگفت، بلکه همه را دور خود ش 

 .زیاد داشتبسیار و الحق که درین فن هم مهارت  میگفت شان، برایجور میکرد

دینی را نمیشناخت و هیچ کس  عبد و تحکمبود، تو پرهیزگار پدرم با وجودی که خود خیلی متقی 

نماز خود را  .را به خواندن نماز و گرفتن روزه تکلیف نمیکردــ نه از اهل خانه و نه دیگران ــ 

بعضاً جهت ادای نماز جمعه . در خانه و تنها میخواند و از مسجد رفتن چندان دل خوش نداشت

جمعه را به امامت مالی مشهور این مسجد ــ  به مسجد جامع عاشقان و عارفان میرفت و نماز

 راز و مبارکشبلندقامت و ریشسفید بود و ریش دمال عبدالخالق مردی . میخواندمال عبدالخالق ــ 

میخواند و بسا اوقات همان یک خطبه را  وی خطبۀ نماز جمعه را از روی کاغذ. یود شهرۀ گذر

زبانزد عام گشته بود و هر وقتی کاری با  "خطبۀ مال عبدالخالق"قرائت میکرد؛ در حدی که 

 .را مثل میزدند "بۀ مالعبدالخالقخط"توالی و توارد تکرار میشد، 
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 فلمهای امریکائیکه  هاصبالخ ؛و سینما و دیدن فلم را خوش داشت داز موسیقی لذت میبرپدرم 

فلمهای از دیدن  ورا بسیار میدید  اریخیت فلمهای. هندی هیچ عالقه نمیگرفتبه فلمهای  .میبود

  "رل و هاردیلو"و  "اری چپلینچ"و  "گادزیال"و  "کینگ کانگ"و  "دختر جنگل"و  "تارزن"

کومیدی مشهور  دو ستارۀــ  "لورل و هاردی"صوصاً از کارستانهای خ ؛خیلی لذت میبرد

   .درگذشتندو مسکنت رشان کساد گشت و در عالم تنگدستی اکه در آخر عمر باز ،امریکائی

 


