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                                                                              12/03/2017                 احسان هللا مایار 

 ، اندیوال حیاتمخاطرات گذشته

": نشر می شد و در بعضی صفحات پښتون ژغسال مجله ای در کابل با عنوان " هفتادبخاطر دارم که بیش از 

عبدالغفور برشنا گفته های انتقادی  ،چند سطر محدود طنزو رجب خان با آن کاریکاتور هایی به اسم عجب خان 

ادارۀ افغانستان  اعظممحمد هاشم خان صدر در آن زمان که سرداربه سمع مسئولین و ارباب قدرت رسانده می شد. 

لیک استاد برشنا که را در دست داشت انتقاد نمودن باالی ارباب قدرت ولو به شکل طنز کار آسانی نبود، 

تحصیالت عالی خود را در رشتۀ آرت  در آلمان بسر 

 هرسانیده بود و در وطن خود با همسر آلمانی اش باز گشت

بعد از پروفیسر غالم محمد خان میمنه  دنیای رسامی، بود

 درامه نویسی و دیگر شعبات آرت را در کشور سنتی گی،

 د. نمومی معرفی  افغانستان با متانت و جرئت

با نوشتن چند سطر باال، زمانیکه در مکتب نجات متعلم 

بودم، در ذهنم خاطره ای تداعی نمود که یاد از آن باالی 

 چهرۀ محبوب استاد برشنا نیز روشنی می اندازد.

 شدۀ استاد برشنا( ترسیماستاد عبدالغفور برشنا )                                                                                 

قصه از این قرار بود که در صنف یازدهم هم صنفیی داشتیم به اسم محی الدین، امید است که در قید حیات باشد 

از حرف "گاف" نفرت داشت و نمی توانست این حرف  ش نیکو باد، یاد می شد. محی الدین شاگردی بود کهو یاد

محی الدین با وی سر جنگ را آغاز می  گاف می شدحرف مرتکب این گناه یاد کردن از را بشنود و اگر کسی 

 یم ازاینرو وی را "محی الدین گل" می نامیدیم.ه بودضعیف وی را پیدا کردهمصنفی ها نقطۀ ماکرد. 

از دست ما قرار نداشت و روزی همصنفی دیگر ما با اسم عزیز محتاج قصیده ای در وصف محی الدین گل 

با گل، گوهر، گلبهار، چی و چی حروف با گل مزین بود. طاقت محی الدین گل طاق  الدین گل سرود که محی

 شد و نزد مدیر صاحب برشنا عارض شد و از همصنفی ها شکایت کرد. 

داخل صنف شد. داشت روزی در صنف مدیر صاحب که در عقب شان چپراسی با یک "قوده خمچه" زیر بغل 

را مخاطب قرار داده و راجع به  و مهربان داشت با چهرۀ جدی همه مامدیر صاحب که سیمای شاداب، خندان 

گفتار بعدی مدیر صاحب  د لیک از ما نی، همه خموش بهشو آزار دادن محی الدین سؤال کرد. از سنگ صدا باال

 بخوان.را مدیر صاحب به عزیز محتاج اشاره کرد و گفت: آن شعرت به انتظار بودیم. 
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"بسیار زیبا است" و از قریحۀ عزیز  د را خواند و مدیر صاحب در اخیر گفت:عزیز با صدای شیوا شعر خو

 توصیف کرد. 

محی الدین، چون  چرا ترا آزار می دهد؟ عزیزب قرار داده و گفت این شعر مدیر صاحب محی الدین را مخاط

جوابی نداد حرف "گ" را به زبان آورد، نمی توانست آن " از گ داشت، phobiaبنابر گفتۀ خارجی ها "فوبیا، 

 دهم و موضوع را افشاء نمایم. جواب به سؤال مدیر صاحب  که من قلم زده شده بودو تقدیر چنان 

مدیر صاحب برشنا که از شعر عزیز توصیف کرده بود و از طرف دیگر مجرمی بایست در اثر عرض محی 

من شکست" و مدیر صاحب دو سه چوپ به دستم زد و هر الدین گل توبیخ می شد به گفتۀ عام "خسته در پای 

 قدر می گفتم: "گناهم چیست" جوابی نگرفتم و مسئله ختم شد.

لذا  گردانیدرا در ذهنم روشن  استادان، چهره های اکثر می گزرداز آن که تقریباً هفتاد سال  ،چون یاد آن زمان

 می خواهم موقع را غنیمت شمرده اسامی آنها را با احترام عمیق یاد کنم و به روان پاک شان درود بفرستم.

حمد خان پوپل، استاد عبدالغفور برشنا و یت محترم افغان: جناب داکتر علی ادر طول شاگردی بنده سه شخص

و ساعات تدریس ایشان بعهده داشتند که یاد  جناب حمید هللا خان عنایت سراج، ادارۀ امور مکتب عالی نجات را

 شان مایۀ افتخار زندگی ما بوده و فراموش خاطر ما نخواهد شد. 

در آن وقت بین مکاتب عالی، استقالل، حبیبیه و نجات رقابت در هر رشته بود و ما شاگردان نجات خوش بودیم 

یبیه و موسیو مومل، مدیر مکتب استقالل که مدیر ما افغان بود، نه اینکه مستر بوشنل امریکائی، مدیر مکتب حب

 ادارات آنرا بعهده داشتند.  

یکه با او بر خوردم امیر ا ی نجات صنف مدخل داخلم ساختند و اولین معلمدر مکتب ابتدائی هـ ش، 1317حوالی 

 .نام داشتمحمد خان 

 در طول دوازده سال طالب العلمی با یک تعداد بزرگواران که عبارت بودند از:

ژوبل )ژوبل در سانحۀ  خان حیدر معلم لسان آلمانی، نیاز محمد خان، معلم صنوف ابتدائیه، مد انور خان،مح

معلمین ادبیات  نجف علی خان نباتی، م،  به رحمت حق پیوست( و 50هوائی طیارۀ آریانا در بیروت، سالهای 

معلم  امان خان، ریاضی نیز تدریس می کرد، محمد سرور خان که در عین زمان معاون مکتب بود محمد دری،

معلم عقاید  عبدالحق خان،صاحب موالنا معلم پشتو، محمد نبی خان،  معلم جغرافیه،  محمد یوسف خان،فزیک، 

معلم هندسه محمد اسحق خان،  معلم بیولوژی، حسن علی خان، ر و معلم تاریخ،پد دوست محمد خان، و عربی،

خان علم نور تولیمشرمعلم جغرافیه، اکتر محمد اکرم خان، د معلم تاریخ، عتمادی،فاروق خان او ریاضی، 

و مسجدی  معلم جغرافیه عبید هللا خان، ،معلم رسم ،وفا حفیظ هللا خانمعلمین سپورت،  محمد علی خان،، نورستانی

 خان.

خاصتاً شاگردان وقت مکتب عالی اسامی یک تعداد متباقی بزرگواران را در حافظه ندارم و خوانندگان گرامی 

خدمت ، یقین ان تکمیل کننداین لست را تا حد امک و ینداز ایشان نما یادیاگر اسمی را به خاطر داشته باشند ات نج

  کرده ایم.   در برابر شان کوچکی

 بر می گردم به دوام نوشته:تصر خبعد این پیشگفتار م
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در یکی از مضامینم از ایشان یاد نموده ام  تانیکه قبالً نیزم که در تکزاس سکونت داشتم با دوس1997در سال 

به سمع  سط "رادیو نهضت دیموکراسی افغان"را تو در ضمن دیگر اقدامات فرهنگی یکی هم صدای مردم خود

  مهاجرین افغانی در منطقۀ محدود خود می رساندیم.

 :، زیر عنوان  را با گفتار عامیانهرجب خان  خان ولوگی بین عجب دیا رادیو 1997-09-19روز 

که در  رسانیدمادیو نهضت دیموكراسي افغان و بسمع شنوندگان گرامي رنوشتم  مستر باش تا کسی باشی""

یاد از مرحوم م اول اینكه شتدا را در نظر دو مطلباین سلسله نوشتن  البته دربین شنوندگان انعکاس خوبی نمود. 

مان ز رادیو كابل آن منتقدوچهرۀ د دوم اینكه و نمایم فغانی مابزرگوار و محبوب جامعۀ ا استاد عبدالغفور برشنا

 . مدر خاطره ها احیاء نمایرا دوباره 

، لیكن چیزي در قلم فرسایي نمایم استاد برشنا، ،میدهم در پهلوي آن شخصیت بزرگاین عاجز بخود صالحیت ن

 :دارممی حوي كم ما و كرم شما ، عرضه توان محدود دارم آنرا، بف
 

 : او توهستي رجب خان سالم بیادر عجب خان 

 مثلي كه قرضدار ها گیرت كده باشن -يت: وعلیكم السالم چطو ایطو پت و پریشان اسرجب خان

یك لغمه نان و قطیغ پیدا میشه كه گذاره شو و روز ما شوه. خدا كه  -گپ از قرضدار مرضدار نیست ع: نه بابا 

دست اي كاردفتر وزیر صاحب  از -شه ادا کنیم. تنها مانده و ذله هستم داد روزیش را هم میرسانه. باید شکر هگلون

 او ده شكم ما گرم نمیشه.

خانه سامان وزیر صاحب هستي و همیش دوعاي سر پاچا  -ريتو خو كار به واره دا -ر: چرا خیرت خو هست

 گپ چیس؟ -اسالم ره كتي حكومتش میكني

را از سر ما یك سات هم كم نكنه. شكر آرام هستیم اگر غریب هم استیم  را و حكومت ما ع: هان خدا پاچاي ما

 باز وطن و ناموس ما شكر آرام هستن.

 ر: خي قصه كو بسیار روده درازي نكو.

ه ازي قرار اس كه از دو روز ایسو چیزي خاك روفي و پاك كاري كه ده زیناي وزارت و اطاقهاي وزیر ع: قص

نفر مستر  . نامش را نمیفامم و مدیر صاحب هم نمیفامه خو یكهآی بود مدیر خدمات سر ما كد كه فالن مستر مي

اي سوز و مویاي زرد داره. یاني از اوغان ما وشما نیس. از كدام جاي دیگي اي روي زمین اس. چشمه -است

هر دفه كه اي مردما میآیه سر ما ماشر برپا میشه كه هله صفایي كنین. بیسكوت ایطور باشه و كیك فرمایشي از 

 .نمی فارهري مستر خوب سهوتل كابل بیایه از خاطریكه كیك كافي دلبر 

ي چیزها چطور ا -دنیا پیدا نمیشه ده كل  بازار شاهي و چاي مكس او خو هد كیك كافي دلبر -ر: چي چتیات میگي

 .بد می خورهمستر  سر

خاكدان  ازي ملك ما و خاك و -نتهاره میگن نازك مزاج اس او –ع: او بیادر میترسن كه مستر شكم درد میشه 

 -نت. ده مكروبهایش ده خاكروبهایش و دیگه چیزاي كه ما داریم آموخته نیسنكه در هر چیزش بلد باش تنما نیس

 .نمستر استخو  هاآخر او 

 ر: كوتاه كو كه دلم تنگ شد آخر چه كدي؟
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پاك و ستره كدیم كه بللس میكد. وقتیكه مستر همراي موتر خود  -وزارته ده دگه روي كدیم -ع: چه كدیم دیگه 

دار سالمي زد و رییس صاحب اداري ما دان دروازه   پیره  -بود  موترش م ده سر بالآ یك بیرق سرخ -آمد 

شه واز كرد و میخواست با مستر دست بته اما مستر تیر خوده آورد دست رییسه  موتر ایستاده بود. دروازه موتر

نادیده گرفت. قد راس قد راس همراي كالي لبدار فرنگي خود طرف دفتر وزیر صاحب رفت. وزیر صاحب نام 

یش از مه دیروز بر بود خلیفه نادر دوختهکیشه از دکان خوجه فتح خریده بود و ت اوكه خدایش دریشي نو خوده 

اطاق درآمد وزیر صاحب دم رویش برآمد دستشه گرفته   هده جان كده بود. همیكه مستر د -دكان بخانه بورده بودم

یر صاحب به رئیس صاحب بطرف میز برد. كل گپ و قصه شان یك ترنگ هم نگرفت كه مستر پس برآمد و وز

 ایكه طرف كسي سیل كنه از وزارت رفت. یمستر ده موتر خود سوار شد و ب   ما اشاره كرد كه پشتش بروه.

 رت رفتي و صدایت باال نمیشه؟چ  ه و كده واري ب...عجب خان چرا بودنه  ق  

 ر مره همراي اي قصیت اوقات تلخ و جگرخون ساختي ود  ر: بچه ا  

مه خو كدام گناه  -هستي اول قصه مرا پرسان میكني و باز بچرت میري و جگرخون میشيدم آع: وهلل عجب 

 ؟آخر اي قصه مه بمفت شد -نكدیم

 ي میآمد و غم ور: نه عجب خان  مه ازي خاطر بچرت رفتم. مه چوت زدم اگه كدام ریش سفید ما از چارد  

 مرا او چه وضه میشد.خدا دانا است كه ه میكرد عرضجنجال مردم خوده به وزیر صاحب 

 رفتار میكردن؟  آم  او امرایهمي مستر امرای  مثل

ان دروازه ه دد   ی داشتم ماند. بسیار اگه طالع ره ده دان دروازه وزیر كسي نمي نه. اول او ق سمهیچ ه نه نه ب

بیني كه  نمي فت كاكا جان  برو كدام روزي دیگه بیاهدیدش و بریش میگ موتر وزیر چند دقیقه ایستاده پاي مي

 چقه كار دارم برو پیش مدیر تحریرات عریضیت را برایش بته مه باز بریت امر میتم.

گفت: كا كا مه سرشته كار توره میكنم وقت وزیر  ميبریش داد  رئیس اداري كه او مستر همرایش دست نمي

از  شته ململ سفیدولنگوپینه خورده پاک چپن كهنه  همرایصاحب را ضایع نكو. مرد ریش سفید چاردیوالی  

 دیدن و چند كلمه گپ با وزیر صاحب بازهم خوش میشد و دعاي سر پاچا و حكومت را میكد.

اوها خو ده ملك ما میمان  -ع: بسیار گپاي كته كته میزني. مابین اي مردماي خارجي ) مستر( و ما خو فرق است

 كنیم. از خود ماست گیله نمي مردم ما خواز  -ها خو زیادتر عزت شانه بكنیم باید ازو -استن

. ایها داشته باشنر گپ ده دیگه جاي اس اي مردم اگه میمان باشن باید اخالق یك مهمان را هم ود  ر: برو بچه ا  

و هر چیزي كه میفامن مه چیز را هعالم استن و كنن كه اونا عقل  هاي خود میدانن. فكر مي خو ماره مثل غالم

 .كنه پش را كسي قبول نميا میگن درست است و از ما اگر فنسطور هم باشه گاون

سازي ازي خاطر دیگه دانم  كنم تو گپه كالن مي ع: بیادر مه خي دیگه از گپهاي وزارت خود برایت قصه نمي

خرم صبح خو بخیر جشن است و از طرف شو هواي  قلف. مه میرم بازار بره بچیم یك كرتي از كهنه فروشي مي

 خنك میشه. بامانخدا .

  

 


