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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  2009 اکتوبر منزدهبرلين، 
  
  
  
  

هر شهری را ديدم .  سامان دست دادهای بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آنضمن سفر
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير و . و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را فراهم فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار ُم
  . زيستند از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  داشتندکش و باغيرت، که عاراين انسانان زحمت. ميکردند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
آباد گرديد، هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها 

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه اين مهمانان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری 
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان مهم مورد بی مهری اکثريت بزرگ مرد ميگرفتند و آخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار
کريم چون بودند و هستند ايرانيان . ايشان" تمام" و نه مردم آن سامان" اکثريت بزرگ"ميگويم، مورد بی مهری 

 مساعی در حقشان ميرسيدند و از هيچگونه بذلپناجوی و درمانده  و دلسوزی که به داد اين مهمانان و رحيم
  !!!!ورزيدند، که حسابشان کامًال جداست و اجر شان هم بر خدا یدريغ نم

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، عالقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، القل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنالين"زمانی در سايت . اش مسمی ساخته ام" دفتر خاطرات ايران"ه دفتريست، ک
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

ن صفحۀ باوقار و مبارز هللا الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همي" افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنالين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . تقديم هموطنان ارجمندم نمايم

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
  .م در ايران منعکس ساخته بتوانخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را

  

 
  زمزمه با حـــافـظ

  

   )"ت ايراناردفتر خاط( "
  

  )دهم ژـبرگ ه( 
    

در چنين حاالت . در زندگانی لحظات بيشماری سراغ ميگردد، که آگنده است با غم و اندوه و تشويش و وسوسه
مگر آيا ميشود غم و الم و .  کندانسان ضرورت به کسی يا کسانی دارد که غم و اندوه خود را با ايشان قسمت

اندوه و ماتم را با کسی قسمت کرد؟ و آيا ممکن است، که کسی بار غم فرد ديگری را بدوش بکشد؟ تا جائی که 
. چون انسان با غمهای خود تنهای تنهاست. ِ  غم اصًال ناممکن است"قسمت کردن"من شخصًا تجربه کرده ام، 
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  ميان آيد، هيچکس نميتواند بار آندر" غم"خود سهيم ساخت، اما وقتی پای  "خوشی"شايد بتوان ديگران را در 
و امثالش کمرنگ " غمشريکیغمشريک و "از همينجاست، که اصطالحات . را از شانه های کسی دور کند

  .ميگردد و يا که ارزش خود را بکلی از دست ميدهد
 و شراب تلخ پناه ميبرد، تا از دنيا و )1(الکحلکسی به .  مکانيسم هائی در کار است،"غم"برای فراموش کردن 

ی که غريق بحر غم بودم، کوههای اين روزگاردر من شخصًا . شر و شورش دمی بياسايد و يا به وسائل ديگر
. و بهترين مونسم حافظ بود؛ مونس روزها و شبهايم. را يکجا با خود غرق دريای کتاب  ميکرده ام" بار"

شايد بعض اشعار حضرت حافظ را صدها و هزاران بار . ندم و با خود زمزمه ميکردماشعارش را بار بار ميخوا
  . درد و غم و الم خود يافتم)2("مسکن"بلی؛ من اشعار حافظ شيراز را باالترين . زمزمه کرده باشم

  
     جامۀ کس سيه و دلق خود ازرق نکنيم ما نگوئيم بد  و ميل به ناحق نکنيم    

      تکيه آن به که بر اين بحـر معلق نکنيم نر می شکند   آسمان کشتی ارباب ه
  

******  
  

  ر باد استبصر امل سخت سست بنياد است        بيار بـــــــــــــــــــاده که ايام عمر ـ که قايب
  مجــو درستی عهد زين جهان سست نهاد        که اين عجــــــــوزه عروس هزار داماد است

  
******  

  
  ار جهان  جمله هيچ در هيچ است        هـــــــــــــــزار بار من اين نکته کرده ام تحقيقجهان و ک

  حالوتی که ترا در چـــــــــــِه زنخدان است        به کنِه آن نرسد صد هــــــــــــــزار فکــرعميق
  

******  
  

  اب جهان اين همه نيستبش آر که اسحاصل کارگِه کون و مکان اين همه نيست        بـــــاده پي
  پنـــــج روزی که درين مرحله مهلت داری        خــوش بياسای زمانی که زمان اين همه نيست

  
******  

  
   کار نشاط دل غمگين منستنــــــم ايــ که سودای بتان دين منست       غـــــتروزگاريس

  ـــــا مرتبۀ چشم جهانبين منستــــ  وين کجــــــــدۀ جانبين بايد     ــديدن روی  ترا ديـــــــ
  

******  
  

  دازشتر زانکــــه شود کاسۀ سر خاک انخيز و در کاسۀ زر آب طـــربناک انداز       پي
  آخـــــــرين منزل ما وادی خاموشانست        حــــــــــــــــاليا غلغله در گنبذ افالک انداز

  
  

******  
  

   جرسینواب و بيابان در پيش        وه عجــــــــــــب بی خبر از غلغل چنديکاروان رفت و تو در خ
  بال بکشا و صفير از شجــــــــــــر طوبی زن        حيف باشد چــــــــــــــو تو مرغی که اسير قفسی

  
    

******  
  

  پناه آمده ايمما بدين در نه پی حشمت جاه آمده ايم        از بد حـــــــــــــادثه اينجا به 
   ببار       که به ديــــــــوان عمل نامه سياه آمده ايمویشـرو ميرود ای ابر خطاــآبـــ

  
  

******  
  

  پير ما گفت خطا بر قلم ُصـــــــنع نرفت        آفـــــــــــــرين بر نظر پاک خطاپوشش باد
  ـوسه ربايان بر و دوشش باد چشمم از آينه داران خط  و خالش گشت        لبم از بــــــــــ
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******  
  

  داشت ز بيگانه تمنا ميکردخود ه ـــــــــــــــ   وانچ   ام جم از ما ميکرد ــــــــــــــسالها دل طلب ج
  طـــــــــــــــــــــلب از گمشدگان لب دريا ميکرد       يرون استبگوهری کز صدف کون و مکان 

  
******  

  
  هتر نمی ارزدبجهان يکسر نمی ارزد       به می بفــــــــروش دلق ما کزين دمی با غم بسر بردن 

     رک سر نمی ارزدــــــــ  کاله دلکش است اما به ت  درجست   و ان درــيم جب تاج سلطانی که شکوِه
  

  !آفرين بر حافظ ، که کوه غم را از بر و دوشم زدودو 
  
  

  )فلکۀ مشتاق(راهی مشتاق ن ــ چار کرما
   

  1994 مارچ 23 پيشين 15ساعت 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
" الکل"نوشته ميشود و ايرانيان آنرا به تقليد از فرانسوی " الکهول"و " الکهل "که بعضًا" الکحل" در مورد کلمۀ  ــ 1

  : نقل ميکنم را از يکی از مقاالت سابقم عينًا، شرحیگويند و نويسند
  را کاشِف  الکحل ميدانند،  اما عالمه صالح » محمد زکريای رازی «ايرانيان .  از کشفيات مسلمانان استالُکحل « 

.  ـ  نسبت می دهدـ  از نخبگان ما در علم  کيميا  ـ  ـ»  جابر ابن حّيان سيستانی «ی،  کشف  الکحل را  به الدين سلجوق
.  ، جابر ابن حيان، الکحل را از تقطيِر مکرِر شراب  بدست آورد» نقد بيدل « ٣٧٢به گفتۀ مرحوم سلجوقی در صفحۀ 

و شراب مطلق بدست آمد؛  و شراب مطلق  آنست که بيشتر از يعنی شراب را آنقدر تقطير کرد،  که از آن جوهر شراب 
  . درصد الکحل دارد٩۶

 و بيختن مکرر سنگ   در اثر سودن که   ـ  ـ» ُسرمه «سان ه  ب  و شراب مطلق  را عينًا چون جابر جوهر شراب
 » الُکحل «تشبيهًا و تخيًال  از تقطير چندين بارۀ  شراب بدست آورده بود،  آنرا   ــ حاصل ميگردد  » گرافيت «سرمه 

  )  ختم خالصۀ فرمودۀ مرحوم سلجوقی( . » سرمه «ناميد،  يعنی 
در   Alcoolدر آلمانی،   Alkohol،در انگليسی Alcohol شکله جهان اسالم گرفتند و ب اروپائيان الکحل را از

 اين مادۀ  طبی از باختر زمين به مبدأ خود  قرنها بعد که.   در زبانهای ديگِر خود  نوشتند  سياق همينه و  ب  فرانسوی
 » الکل « ايرانيان باقتفاء از فرانسوی ( » الکهول «ی ن امالی جديِد  مطابق به تلفظ فرنگی را بخود گرفت، يع برگشت،

ده  و کار بره   همان امالی اصلی آنرا ب» الکهول «بهتر است،  که ما مردم در عوض   به نظر بنده ).  سند يگويند و نو
   » . بنويسيم"الکحل"
  )AA-AA  ــ آرشيف بنده در پورتال " ميانۀ دریاات و اصطالحات در زبان ع ديرپائی لغَسَرگی و"مأخوذ از مقالۀ  (

  :لطفًا لنک ذيل را کليک فرمائيد . دعوت ميکنم صميمانه  را به مطالعۀ اين مقالۀ تحقيقی دخوانندۀ ارجمن
  

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/091708-KM-Saragi.pdf 
 

  
باب " (تسکين"اسم فاعل از مصدر ) با کاف مشدد؛  بر وزن معلم و محقق و مبشر و مزمل و مفتن" (مسکن " ــ2

  "آرام بخش"و " تسکين دهنده"نای عـو در م) تفعيل
 


