
 
  
 

 2018جون  28پنجشنبه                                                                 خلیل هللا معروفی
 

 ه ندارند؟؟؟چرا نویسندگان به "درستگوئی" توج  

از نظر من  آن میتوان تخمین کرد." 1سطح تمدن یک کتلۀ بشری را از روی مصرف سابون  بودم، که "در جائی خوانده 

خود صیقل   "سابون"انسانها در گرو  نظافت ایشان است و و تندرستی این نکته از بسا جهات درست است، چون سالمت 

 نظافت است.

ُموازاتی در امور پیدا کرده و حکمی صادر نماید. و مردم قدیم کابل آدم ُمدام در صدد یافتن ُموازات است؛ یعنی میکوشد 

 المثلی بیان کرده اند، که: این نکته را چه خوب طی  ضرب

 خربوزه خربوزه ره دیده رنگ میگیره!!!

ت مگر قصۀ سابون از یادم نرود، که من درین نوشته بدان سخت نیاز دارم. من بدین عقیده هستم، که همان گونه، که آال

عیاری تطهیر را ترازوی نظافت قرار میدهیم، باید برای داشته باشیم. درینجا مگر موضوع نوشتن و  هر کار دیگر نیز م 

هم باید میزان و مقیاس و معیاری در  "نویسندگی"و بالخاصه  "نوشتن"نویسندگی مد نظر من است. و من میگویم، که برای 

 داشته باشیم.  "سابون"حد   

بسیار مثل در وی میتوان تخمین کرد و این امر چه خوب  "درستگوئی و درستنویسی"  کسی را از روی  "سواد"  درجۀ 

 کابلی تهدابگذاری شده است، که: یقدیم

 "اَو از روی کاسه خورده میشه!!!  

 ی نخواهددارخری هرگز، هم در ظرف ناپاک و ناقابل و چتل عرضه شود حیات" "آب  این مثل این است، که اگر  ُمفاد  

ت درین مثل بر ظرف و مظروف ــ بر هردو ــ ُمساویانه تکیه گردیده و هردو الزمۀ یکدگر پنداشته شده اند. واقعی   یافت.

تمکین عرضه گردد، ارزش خود را  کار هم همین است، که هرقدر نوشته ای متین هم باشد، وقتی در قالب ناسالم و بی

 نهفته است. ،یک نوشته و مقاله در گرو  قالب و متن آن، هردو و توأمانو وقار وه و عظمت . شکُ متبارز ساخته نمیتواند

هیچ الزم به یادآوری نیست، که بگوئیم و تأکید بورزیم، که در یک جمله باید کلمات باهم به صورت منطقی ترکیب گردیده 

صراع، باید کلمات باهم به م، که در یک جمله گر؛ هیچ ضرور نمیدانم، تأکید کنباشند. به عبارت د یا عبارت و یا یک م 

ی بنویسد!!! موضوع مد   ول است، برای کسی، که میخواهد مطلبصورت منطقی بافت خورده باشند. چنین چیزی شرط ا

 ؛ بدین ترتیب:بر همین محور میچرخدنظر این نوشته 
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از آن "صابون" درست کرده اند. در زبان دری هم به اقتفاء از عربی کلمۀ  برده خود را اعراب به قانون تعریب  savonــ کلمۀ فرانسوی   

. در امالی این کلمه مگر دری زبانان مخیر اند، که همان  معرب را به کار میبندند و یا آن را مستقیماً از ه استمعرب "صابون" رسوخ یافت

 دری بنویسند. من عادت کرده ام، که این کلمه را "سابون" بنویسم، و نه "صابون"!!! اصل فرانسوی آن به حروف



ت نادرست عرضه گردد، صالبت و او لغات و ترکیبواقعاً اگر مضمونی بسیار عالی در قالبی  با امالء و انشای ناشایسته 

منوال ابنای روزگار گردیده  "ل سریپُ خپ"ست و  ها" "هردم خیالیسطوت و اُبُهَّت  خود را میبازد. در زمانۀ ما، که زمانۀ 

ست،  است، به ندرت نوشته ای را مییابی، که هم قالب درست و مقبول داشته باشد و هم مضمون عالی. و چه خوب و زیبا

 چینی میگذرم به اصل موضوع: اگر یک خوراکۀ جانانه در غوری فغفور و جانان، عرضه گردد. با این تمهید و مقدمه

 تکرار کرده و میپرسم، که:گر یبه شکل د عنوان این نوشته را

 عالقه نمیگیرند؟؟؟ نگاری خاصه نویسندگان افغان، به درستچرا نویسندگان و بال

 ."افغانستان"و دیگری در  "ایران"درینجا با دو بدبختی عظیم سردچار و گرفتار هستیم: یکی در 

 ــ یکی از روی فهم و دیگری از سر  نافهمی.

 . نامدخود استوار است و آن را مدار اعتبار می "غلط" ــ یکی میداند، که درست گپ نمیزند، ولی با آن هم بر همان 

دگران را  "غلط"  نمیداند،  خود را  "درست" خود را درک کرده نمیتواند، و یا بگویم، که قدر  "درست" ــ و دیگری، که 

 را سرمشق یگانۀ کار خود قرار میدهد!!!  "درست پنداشتۀ غلط"پنداشته و همان  "درست"

 ساخته ام: "حسن غمکش"، "ناقی"برای فردی چون من، که خود را به ناحق و به اصطالح شیرین مردم قدیم کابل، 

 2هرکه پا کج میگذارد، خون دل من میخورم

کامالً صادق افتاده است، چون وقتی مضمونی را میخوانم و نکتۀ  "شخص من"بلی؛ فحوای همین بیت و مصراع در مورد 

 آید، واقعاً جگرخون میشوم. این جگرخونی مگر در قسمت پیش پای افتاده ای را در آن مییابم، که در نظرم درست نمی

 از کسی، که چنین یک متن عالی را به میدان می چون حیف میدانم و صدها حیفمقاالت جاندار و متین دوچندان است. 

 اندازد، ولی متوجه  نکات بسیار ساده و پیادۀ زبان خود نمیشود. در مورد چنین اشخاص، افراط و تفریط عجیبی را میبینم:

 به عمق موضوعی پیش میرود، که هیچ نکتۀ مهمی را نگفته نمیگذارد!!! ــ از یک طرف میبینم، که نویسنده تا چه حد  

اک و عمیق حیف میدانم، که از سر موضوعات بسیار ابتدائی زبان خود، سبکسرانه و ــ ولی از همین یک فکر در  

 !!!سرسری میگذرد

 من است!!! و این مایۀ باالترین افسوس  

شان را میگیرم، که یک کمکی خود را به اساسات  ریش  دودسته وقع دارم و از تمام نویسندگان و شعرای وطنم عاجزانه ت

 ، بر ُزبان  قلم آرند!!! خود های خود را مطابق اقتضاآت ُزبان   زبان خود آشنا گشتانده و نوشته

 اله دا ع  ب  الت   ن  ی م  لع والسالم  
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 مأخوذ است، از بیت مشهوری، که: ــ این جملۀ موزون،  

 ما میخوریم هرکه پا کج میگذارد، خون دل

 ل داریم ماــــــــالم در بغــــع شیشۀ ناموس  

 



 :آن را هم هیئت غلط   را مینوسم ــ هم شکل درستش را ومعدود درینجا بر حسب نمونه چند ترکیب 

 مینویسند، که غلط است!!! "عالقمند"را ایرانیان  ــ "عالقه مند"

 مینگارند، که غلط است!!! "سرمایدار"را  دار" ــ "سرمایه

 تعویض میکنند!!! "نشست"را، که از نگاه ساخت صرفی کامالً درست و معقول است، با لغت نامناسب  ــ "جلسه"

 را به کار میبندند!!! "کارشناس"کلمۀ ناقص  ،عوضو در را طرد کرده ص""متخصَّ ــ کلمۀ متین و پرمعنای عربی 

 عوض میکنند!!! "راهبرد"را با ترکیب بی مزۀ  "ستراتژی"ــ کلمۀ جهانی و مشهور 

 !!!کرده اندیض وتع"ترابری" و بی بنیاد  رد"َه گ  "هشت رخ نُ را با ترکیب  "حمل و نقل"ــ کلمۀ مرکب معقول و مأنوس 

 آرند!!! می "اندیشمند"را در هیئت غلط   مند" ــ "اندیشه

 مینویسند!!! "جستجو"را به ناحق به شکل  "جست و جو"ــ کلمۀ 

 و هذالقیاس و هذالقیاس و هذالقیاس؛ الخ

 ست" گردد!!!ر  "د   وای از آن روزی، که "غلط" سرمشق  

سلسله  کافی کرده ام. از همین خاطر بر این ترکیبات و صدها ترکیب دگر ضمن مقاالت مستقل، مکث  "حسن  غمکش" ن  م

منتشر ساخته ام، از نظر خوانندگان ارجمند  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مقاالتی را، که در زمینه قبالً در پورتال 

را سر   "!"به کهنۀ خود بساز، که نو  دیگران گران است، سلسلۀ میگذرانم. در رآس این َرسته "آریانا افغانستان آنالین"

 است. "فارسی ایران"با  "دری ما"دست میگیرم، که در واقع مقایسۀ 

 همین بود و همین شد!!!

 


