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 Political ادبی ــ فرهنگی

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠١٠  فبروری ١٥برلين، 
  

  
  
  
  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  ) وم قسمت د( 
   

  م برخاستآب آمد و تيّم
  و

  

  "آرزو"و "  اميد"بحثی در مورد 
  

  :تذکـــر
مورد "  ــ خاطره ای از آن سوی شست سالماذاهللا خان و جرمن" بنده زير عنوان ٢٠١٠نوشتۀ مؤرخ دهم فبروی 

مبارز گرانقدر و . واقع گرديد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"قبول و استقبال دوستان و خوانندگان ارجمند پورتال 
 ١٢دانی را عمًال ضمن تذکرات ذره نوازانه ای در مقالۀ مؤرخ وال کابلی اين قدر عزيزم، جناب هيواددوست

وقتی به . ابراز کردند، "دفاع از فرهنگ اصيل کشور، دفاع از هويت ملی است" خود تحت عنوان ٢٠١٠فبروری 
الل افغانستان و يکسالگی پورتال  ، ضمن تجليل از سالگرد هشتاد و هشتمين استرداد استق٢٠٠٩ آگست ٢٢تاريخ 

در شهر اسن المان، بار اول ديده ام به ديدارشان روشن گرديد، سفارش فرمودند، تا " افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان"
بدون شک يادداشتهائی را که زير همين اسم و رسم تقديم خواهم کرد، از . خاطرات خود را از آوان سابق بنويسم

  .، الهام و منشأ ميگيرندن عزيز و عزيزان ديگرآتشويق دوستانۀ 
" افغان جرمن آنالين" را در پورتال "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"به چند سال پيش سلسله مقاالتی معنون 

اينک که بر اثر تشويق . "سکليد"، بعد دنبالۀ موضوع باصطالح کابلیسر دست گرفتم، که شش قسمتش نشر گرديد و 
" دوم"اين قسمت را از آن رقم . وع را از سر ميگيرم، خاطراتی را از آن سوی دهه ها تقديم مينمايمدوستان موض

  . ميدانم را بحيث قسمت اول اين سلسله"ماذاهللا خان و جرمن"زدم، که نوشتۀ 
ه بود، نيز در نشر گرديد" افغان جرمن آنالين" شش قسمتی را که قبًال در پورتال  دامنۀ دراز داشته و رشته گفتار،اين
افغان جرمن "بحيث قسمت  دوم اين سلسله تقديم ميکنم، در پورتال که با آرايشی جديد، آنچه را . ( خواهد گرفتبر 

  .)شر گرديده بودتن بحيث قسمت سوم م٢٠٠٧ اپريل ٥يخ به تار" آنالين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
که از " نوستالژی"کلمۀ . است و هردو متداول و معمول زبان فرانسوی" نوستالژی"منسوب به" نوستالژيک"کلمۀ 

از . گرديده است" لغات جهانی" بتوان گفـت که حتی  جزء برخاسته ، وارد تمام زبانهای فرنگی شده و شايد" يونانی"
درين مقال گنجانيدم، با اين درک که ــ  تا جايی که بر من روشن شده است ــ  کدام کلمه و " باللفظ"همين سبب آن را  

" رسیفرنگی ــ  فا"فرهـنگ های  زبانهای . ترکيب معادلِ  عام ، شامل و موجزی را در زبان دری برايش نداريم
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را افاده کرده " نوستالژی"اين کلمه را به انحاء و اشکال مختلف ترجمه کرده اند، که هيچ کدام ظرافت خود کلمۀ 
  .نميتواند

 نوشته Nostalgieو در زبان المانی و فرانسوی بصورت  Nostalgiaکه در انگليسی بشکل " نوستالژی"کلمۀ 
يعنی  άλγος, álgosو "  گذشته برگشت به وطن، ،ودتعـ"عنای در م νόστος, nóstos يونانیميشود، از دو کلمۀ 

  ".دلواپسی بخاطر ميهن"و " درد دوری از وطن"يعنی " نوستالژی"پس .  استترکيب يافته" درد"
حسرت ايام و " در معنایود برآمده و با کسب مفهوم متفاوت، عامًا امروز مگر اين لغت از قالب مدلول اصلی خ

  .استعمال ميگردد"  تهروزگاران خوشِ  گذش
، مگر در حد اجتماع نيز گذشته آيديالی گذشتۀ خودش، حرمانزا و حسرت انگيز است گرچه برای هر کس خاطرات

خوب ايام " يعنی gute alte Zeit مثًال نزد المان ها . های آيديالی وجود دارند که تمام افراد آن، حسرتش را ميخورند
، گويا "گذشتۀ زيبا"آن   جمعی را ميرساند و انسان فکر ميکند که درستالژيِکمفهوم نو، " گذشتهو خوش و زيبای

 . همه چيز خوب و پسنديده و گوارا بوده است
 در روزهای عيد می ديدم، وقتی به خانۀ اقارب می رفتم، لژيک را مثًال در رسم و رواج کابليان  چنين مفهوم نوستا

  : يکردند و هميشه ميگفتند که  عيد قصه م"بی نور و بی نمک بودن"همه از 
  

  ».قربان پارسال ، که چی خوب عيد بود و چی نمود داشت« 
  

خالصه که از موضوعات اول مورد صحبت . وقتی سال بعد باز عيد ميرسيد، باز حسرت عيد سال پار را ميخوردند
در حدی که گوئی گذشته ها اعياد، يادِ  نوستالژيک عيدهای گذشته و در کل همه گذشته های دور و دراز ميبود، 

يا کهنساالن از ارزنی اجناس و ارزش پول در گذشته با حسرت و . هميشه خوب و شيرين و پر برکت  بوده اند
يک گوسفند فقط " و يا که "يک سير روغن را به دو روپيۀ کابلی ميخريدند" حرمان ياد ميکردند و ميگفتند که مثًال 

ائی که خودم از عنفوان صباوت به ياد دارم، يک برۀ چاق و چلۀ گوسفند را به  تا ج".به چند روپيه فروخته ميشد
  .پنجاه افغانی خريده بوديم

 بيشتر در اشخاص ميانه سال و کهن سال ــ نظير بنده ــ سراغ  ميگردد ، که عمر خود را خورده و گويا "نوستالژی"
ارًا به ياد خاطرات ايام شباب و گذشته های شيرين می افتند چون آينده را تار می بينند، اجب. گشته اند" آفتاب سر کوه"

و شادابی گير مانده اند، در فکر نوستالژی و " پرۀ جوانی"جوانان که در . و حسرت آن روزگاران را همی خورند
  . موستالژی هم نيستند

 منسوب به عمر َخيـّام ، که ياد از جمله مثًال در رباعی. شعرای متقدم زبان دری هم در زمينه بسيار داد سخن داده اند
  :نوستالژيک ايام شباب سراغ ميشود 

  
  ی شداودانی َدـــــــ   وين تازه بهار، ج   جوانی طی شد   که نامــــــۀافسوس 

   کی شد      صد حيف ندانــم که کی آمد،ن مرغ طرب که نام او بود شباب   آ
  

  :دلم ميخواهد بگويم که
 و بسا مضامين ديگر، ميکوشد مستقيمًا با خوانندۀ عزيز ارتباط قايم کرده و با وی درد دلی بنده از طريق اين مضمون

من ضمن بسياری مقاالتم با خوانندۀ . بنمايد ، و شايد اين شيوۀ تحرير و نوشتن مقاله در نويسندگان ديگر سراغ نگردد
من همين . وشته به دماغ چند کس خوش نخوردارجمند مکالمه و بلکه راز دل ميکنم و چه باک دارد، اگر اين شيوۀ ن

  .کنداله نويسی عـُدول هم بنحوه را برگزيده ام، ولو که از سبک کالسيک مق
   

دل ناالن و خاطر پريشان و حسرت زده،  قـلم را نيز ". قـلم: "، خـواهـم گفـت " ديوانه کيست؟"اگر پرسند که 
و چه بسا که قـلم از .  کوی به آن کوی و ازين کران تا آن کرانسرگردان ميدارد، از دری ميبردش به دری ؛ از اين

  .و چنين است روزگار قـلمهـر در خبر می گيرد و سخن را ناتمام  گذاشته سراغ خبر دگر  می رود ؛  
هـر روز که پيش کمپيوتر می نشينم، موضوعات مختلف پيش رويم ميرويند و بر آنم ميدارند، که در مورد هـر کدام 

که مطلبی ناگفـته، خاموش چه بسيار اتفاق افـتاده  . و چنين است روزگار قـلم و ديوانگی هايشمطلبی بنگارم؛
 کمپيوتر ميزنم ، صدها قـصۀ ناگفـته و ناتمام را وقـتی به اصطالح بی مضمون ميگردم و سری به آرشيف. ميگردد

  :تداعی ميگردد، که در ذهنم می يابم و هـمان مثل معروف کابلی 
   

  " را کل نییصد سر را تر کردی و يک"
   

.  قـلم می بود و شب  و روز ده چند دراز، تا هـيچ گفتنی ناتمام نمی ماند دلم ميخـواهـد که در عـوض يک قـلم ، ده
و درين ميان چه باک است . هـيچ گپی ناتمام نمی ماند ، تا  دل قـلم و صاحب قلم،  يخ ميکرد و دل احباب نيزبلی؛ 

  !!!!اگر ُمعاندان ناشاد هـم ميگشتند، که به يقـين ميگرديدند 
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ز  ضرب المثل معروف کابلی و شاهـد حال و گزارشگر احوال قـلم هردم خيال است، که ا"آب آمد و تيمم برخاست"
گزارشگر قـلم ناالن و سرگردان ــ قـلمی که در پی آرزوئيست که تسلسلش به پهنای ايام کشيده . دری به دری می پرد

از هـمين خاطر خود را بدين در و  آن در زند و . ميشود و با يکی دو صفحه و ده و صد صفحه هـم ارضاء نميگردد
بال عـُنقاست يا َبـلدۀ فالطونی و يا " گم شده"گوئی ؛ گوئی اين . ابداز هـر کدام خبر گيرد، بدون اينکه از گم شده اثر ي

  .بهشت موعـود، که درين جهان سراغ نگردد و برای يافـتنش بايد بدان سوی  اين عالم و در ماورای اين نظام شتافـت
  

  !آرزو 
 آرزو دارد، که به هـم" آرزو"که هـيچکس از آن بری و فارغ نيست، شايد خود " آرزو " چه کلمۀ زيبائيست

را بگيرد؟؟؟ من کلمۀ دگری را سراغ ندارم " آرزو"مگر کلمه ای ديگر وجود دارد که جای . ی خود برسد"آرزو"
ست، "آرزو"ميگويم ، مرادم از مفهوم و مدلول " آرزو"البته وقـتی . نشيند و خاليش را پر کند" آرزو"که در جای 

  مد نظر  Wishچنانکه در زبان انگليسی مدلول و مفهوم ". آرزو" لفـظ که مترادفـش در هـر زبان وجود دارد، نه
  .و غـيره" أمل" و در عـربی Přáníو در زبان چکی  Wunschاست و در المانی 

  

  " آرزو " و " اميد"فرق بين 
است و به چيزی و  يعنی که انسان در اين دنيا هميشه اميدوار "دنيا به اميد خورده شده"کابليان ارجمند مثلی دارند که 

محرک همه کارهاست " اميد"در واقع . آنکه اميدش قـطع گردد، مانندۀ جسمی مرده است. به آرزوئی،  اميد می بندد
  . رامی نباشد، اصًال از جای نمی جنبد و در پی کاری نمی افـتدراد و َمو تا انسان اميدوار به حصول ُم

در شرح "  فـرهـنگ عميد"چنانکه .  را مترادف همدگر می آرند"زوآر" و "اميد"فـرهـنگهای لغات فارسی معموًال 
  :نويسد " اميد"
  

  آرزو ، چشمداشت=   اميد 
  

  :گويد " آرزو"و در ذيل کلمۀ  
   

  ميد ، چشمداشتا=  آرزو 
   

ز به همانگونه که بسا کلمات ديگر را ني. "اميد "را" آرزو "معنی ميکند و" آرزو "را" اميد"يعنی که اين فـرهـنگ 
و چنين شرحی بدان ماند که .  تشريح مينمايد"جرم" را "گناه"  و "گناه" را "جرم"همين سياق شرح ميدهـد؛ مثًال 

بچه نازادن به از شش "يعنی که " بچه نازادن به از شش ماهه افگندن جنين" و يا "آب"يعنی که " آب"کسی گويد که 
  ".ماهه افگندن جنين

 ١٢٤٢ــ غياث الدين محمد بن جالل الدين بن شرف الدين رامپوری در سال " لغاتغـياث ال"مؤلف قاموس معروف 
مصطفی ( در رامپور يا اهللا آباد ،" فـرهـنگ عميد"يد،  مؤلف هجری قمری يعنی حدودًا دوصد سال پيش از حسن عم

  :آگره در هـندوستان، در زمينه چنين نوشت ) آباد
  

  ، چشمداشتآرزو=  اميد 
  

الهام گرفـته و شرح بعض لغات را چنين سردرگم و " غـياث"از قاموس هائی نظير " رهـنگ عميدفـ"گويا صاحب 
  .می آورد" دور و تسلسل"مترتب به 

حاال فـرض کنيم که کسی نو زبان دری را . بعض فـرهـنگهای ديگر نيز در شرح لغات  از عـين شيوه  پيروی ميکنند
وقـتی چنين کسی به فـرهـنگ عميد و نظائر آن رجوع . را" اميد"کلمۀ "نه را می شناسد و " آرزو"آموخته و نه کلمۀ 

بيابد، هـرگز مرادش حاصل نميگردد و همانطور " اميد"در "را " آرزو"و شرح " آرزو"را در " اميد"کند  و شرح 
  .خواهـد گشت، بمانند کاسه های دوالب و بمانند دور مسلسل" آرزو"و " اميد"سرگشته در پی 

 خوش که قاموس نويسان تازه دم ، اين نقـيصه را دريافـته و در پی رفعش برآمده  و بسا لغات را از طريق از بخت
اثر غالم حسين صدری افـشار و نسرين " فـرهـنگ فارسی امروز"مثًال . بيان ميکنند" اسلوب تشريحی"شرح و با 

  :حکمی و نسترن حکمی در اين باره چنين آرد 
  

  زی که دست يافـتن به آن مسلم نباشدخواستن چي  =  آرزو
  

  آرزوئی که گمان برآورده شدنش باشد      =اميد
  
 نامعلوم "آرزو" با انتظار حصول چيزی گره ميخورد ، اما آيندۀ "اميد" در اينست که "آرزو" و "اميد"رق کلی ـف

) زندگی  می کنيم(زييم ئی که ميدر دنيا. بار کوچکتر است، صدها صابتش به هدف، به تناسب عـدم آنبوده و امکان ا
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بی سبب نبود که شيخ . د، يکجا به خاک سپرده ميشو"رزومندقلب آ"با " آرزو"برآورده نگرديده و " آرزوها"اکثر 
  : شيراز حضرت سعدی هشت صد سال پيش از امروز فـرمود 

  
  ز فـراق چاک شدهـم        دامنی کـگر نمرديم باز بردوزيـ

  ا آرزو که خاک شدهـ    ای بسپذير   ذر ما بـور بمرديم ع
  

هنگامی که اوراق پدر مرحومم را در کتابخانه اش . اين قطعۀ کم مانند، پنجاه و چند سال پيش از نظرم گذشته بود
هنوز سرخط همان نامه بخاطرم مانده ، وقتی دوستی . مرور ميکردم، به نامه ای برخوردم با خط نستعليق بسيار زيبا

 را با وی ضمن "آرزوی ديدار" و در آخر ...."رقيمۀ شريفۀ شما را گرفتم و ":  نوشته بود که به جواب دوستش
ديده و با قلب آرزومند ، يکجا همين قطعۀ سعدی بيان کرده بود و چه زيبا بيان کرده بود که بسا آرزوها برآورده نگر

  .ميشوندرهسپار زندان خاک 
او را به زندگی و " اميد"نی که انسان اميدوار تحقق بسی کارهاست و همين يع ، يعنی چه؟ "دنيا به اميد خورده شده"

چرا . نيز قطع ميگردد" زنده ماندن"قطع گرديد، شوق و روحيۀ " اميد"چون وقتی . زندگانی دلبند و پابند همی گرداند
  :؟؟؟ چرا نگفته اند که اندياورده را ن"آرزو" ــ "مترادفش" کلمۀ ــ به زعم فرهنگ عميد "اميد"در عوض کابليان 

  
  ؟"دنيا به آرزو خورده شده"

  
ند که دريافته بودد، چون نميکردن را ميدانستند و يکی را بجای ديگر استعمال "آرزو"و " اميد"کابليان دقيقًا فرق 

با دومی حصول هدف ميگردد،  به معموًال منجر اولی در حالی که . دو مقولۀ کامًال جداگانه اند" زوآر"و " اميد"
طيفی به " آرزو"و خوب است که چنين هم هـست، چون . است ک که احتمال تحققش بسيار اندروبروستسرنوشتی 

برآورده گردد ، و در همه ادوار  در همه جا رزوی همه کسپهنای اليتناها دارد و اگر قرار باشد که هر آرزو و آ
   والسالم.   زمين و زمان ــ و شايد کون و مکان نيز ــ  فاسد ميگردند

 
 

  


