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  ٢٠١٧ می ٢١

  

  سفرم به پراگ
تصميم گرفتيم که سفر مشترکی را به راه "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "من و دوستانم در پورتال دشمن شکن 

ۀ ستانبول شويم، الکن نسبت تحوالت سياسی غير مترقبه در  ترکيه و حمالت در آغاز مصمم بوديم که روان. اندازيم

جو، پراگ پايتخت جمھوريت چک را انتخاب کرديم که  و بعد از جست. تروريستی در آن کشور، تغيير عقيده داديم

  .از ھر نگاه عالی بود

 می و ساعت ٣ی آن يعنی به تاريخ ترک کردم و فردا" ايرلنگوس" می ورجينيا را با طيارۀ آئرلندی ٢به تاريخ 

شش و نيم صبح به دوبلن  پايتخت آئرلند رسيدم و بعد از يک توقف مختصر روانۀ برلين شدم  تا با دوستان خود 

ھنوز به اصطالح عرق پايم خشک . يک شب را در برلين در منزل دوستان استراحت کردم. درين شھر ملحق گردم

 بعد از ظھر روز چھار می دسته جمعی به صوب ٣به ساعت . اگ آمادگی گرفتيمنشده بود که برای سفر به سوی پر

مربوط به يکی از خطوط ھوائی  کشور )  Carpatair(يک طيارۀ  موسوم به کارپت اير  . پراگ حرکت کرديم

نی که فاصلۀ طيارۀ رومانيائی نسبتاً آرام بود، بدين مع.  دقيقه را در بر گرفت۵۵رومانيا ما را به پراگ رساند که 

پيش آمد مھمانداران طياره بسيار انسانی بود و . کرد چوکی ھا بد نبود و برای مسافر قد بلند زياد نارامی خلق نمی

که سفر کوتاھی داشتيم، از مسافران با يک بوتل آب و دو توته کرکرز يا کلچه پذيرائی کردند که ھمين  با وجودی

  .رسد رت به مشاھده میانسانيت در طيارات داخلی امريکا به ند

از دوستان . الی نکرد که مايۀ تعجب من شدؤحين مواصلت به پراگ، کسی از ما در مورد ويزه و يا پاسپورت س

نمود که کی ھستيم و از کجا آمده  مھاجرت اين کشور از ما پرسشی نال کردم که چرا ادارۀؤين خصوص ساخود در

اديۀ اروپائی است و برای مردم کشور ھای عضو، رفت و آمد به ايم؟ دوستانم گفتند که جمھوريت چک عضو اتح

من ھم که از برلين آمده بودم، جزء دوستان مقيم . کشور ھای  يک ديگر بدون ويزه و ممانعت صورت می گيرد

فاصله . حين مواصلت به پراگ، با تکسی به ھوتل محل اقامت رفتيم. ال قرار نگرفتمؤلمان تلقی گرديدم  و مورد سا

. در مسير راه، پراگ را يک شھر پيشرفته يافتم.  دقيقه طول کشيد۴۵ ھوائی پراگ تقريباً نين ھوتل و ميداب

دريور تکسی يک آدم تنومند . شد تعميرات و ساختمان ھايش مانند کشور ھای اروپای غربی بود و فرقی ديده نمی

  .داد ه بعضی پرسش ھا جواب میکرد و ب لمانی  با دوستانم صحبت میاوچھار شانه بود که با زبان 
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  "قصر تاريخی"عکس يادگاری در قسمت باالئی 

  

 موقعيت داشت و يک جای بسيار ه يک تپبر باالیشد  ياد میGlobus)   (ھوتل محل اقامت ما که به نام گلوبوس 

گردانندگان در خالل شش روزی که در آن جا اقامت داشتيم، توريستان، شاگردان، محصالن و . خوب تفريحی بود

اين ھوتل فيشنی و لوکس نبود، اما قيمت مناسب داشت و اين ھم يکی از داليلی بود .  کنفرانس ھا  بالوقفه می آمدند

 ھای اق شامل بود و واقعاً که به تناسب ھوتلتچای صبح در قيمت ا. کردند که مردم به اين ھوتل مراجعه می

 تنھا شکايت من در نبود ميوۀ تازه بود که آنھم با در نظر داشت .يۀ چای صبح ديدمامريکائی، فراوانی را در تھ

بسيار آبگين و )  آب ميوه(ناگفته نبايد گذاشت که جوس ھا . مقدار عظيم ساير مواد چای صبح مکفی ، اھميت نداشت

 ھيچ شد و با وجود ازدحام مھمانان، کمبودی  ده صبح َصرف مییچای صبح از ساعت ھفت ال. نسبتاً بی مزه بود

ما توانسيتم که با خريداری انترنت کار . ھوتل، انترنت سريع داشت اما رايگان نبود. خورد از مواد به چشم نمیيک 

افغانستان "شديم تا کار پورتال  بعد از صرف چای، ھر يک ما مصروف نوشتن و خواندن می. خود را انجام بدھيم

 و دو بعد از ظھر ھوتل را به قصد شھر پراگ ترک می ١٢اعت معموالٌ بين س. عقب نماند"  آزاد افغانستان–آزاد 

  .نموديم

  

  "قصر تاريخی"منظرۀ شھر پراگ از قسمت باالئی 
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ترين و ساير وسايل تراسپورتی عامه برای . رسانيدم با استفاده از ترين ھای زير زمينی، خود را به مرکز شھر می

محترم ما که به اين سن طالئی رسيده بود، بدون دغدغۀ خاطر از يک از دوستان .  ساله و باال رايگان بود٧٠افراد 

شود که اين ھمان روش مفيد نظام سوسياليستی است  تصور می. داد شد و ما را سوز می ترين رايگان مستفيد می

ی ھفتاد سالگی را کردم، الکن دانستم تا زمان تعيين شده آنھم در وبار اول بود که آرز. که تا حال باقی مانده است

شھر . مرکز شھر ھفت ايستگاه از توقف گاه نزديک ھوتل ما فاصله داشت.  شود صورت زنده ماندن، ميسر نمی

ن شھر قديم با کوچه ھای باريک و پاک آ. ين شھر وجود داردای دريباست و آثار  تاريخی قابل توجھپراگ واقعاً ز

گردد و   بر می٩که به قرن " قصر تاريخی"از نقاط تاريخی شھر پراگ مانند . بھترين جا برای جھانگردان  است

عبور نموديم که دو " چارلس"از صنعت معماری بی نظيری برخوردار است ديدار کرديم و سپس از  پل تاريخی 

. ه از زيبائی و شوکت خاصی برخوردار بودروز بعد به مناطق رھايشی رفتيم ک. طرف شھر را با ھم وصل می کند

 می گويند و نزديک ) Shopping Mall( شاپنگ مال ار ھمچنان به يکی از بھترين مراکز خريد که در امريکا آن

 اعمار گرديد و يکی از ٢٠٠۵اين مرکز خريد در سال . به ھوتل محل اقامت ما بود سری زديم که بسيار مجلل بود

انواع . شود که دست کمی از مراکز خريد امريکا و اروپا ندارد ری در پراگ شمرده میمظاھر نظام سرمايه دا

معلوم . ين مرکز خريد پراگ وجود دارداشود، در مغازه ھائی که در امريکا و کشور ھای اروپای غربی ديده می

از ريشه تغيير داده و بی شود که نظام سرمايه داری به تار و پود اين کشور رخنه کرده و زندگی گذشتۀ مردم را  می

  .  تناسبی را خلق کرده است

  

  يکی ار بنا ھای زيبا و تاريخی پراگ

دانستم که نظام سوسياليستی چگونه بود   گذاشتم و نمییمن بار اول بود که به يکی از کشور ھای اروپای شرقی پا

من به ھيچ وجه ادعا ندارم . ردم بودتنھا چيزی را که درک کردم، افسردگی نسبی م. و مردم چه نوع زندگی داشتند

الکن می توان . توان ھم يک جامعه را در مدت شش روز شناخت که متخصص امور جمھوريت چک ھستم و نمی

گدائی را ديدم و . مردم در مجموع مؤدب اما گرفته بودند.  از ديدار ھا و برخورد ھا و پيش آمد ھا برداشتی کرد

که، من با يکی از دوستانم در يک قسمت شھر قديم مصروف خوردن  نده آور اينخ. تفاوت طبقاتی را تشخيص دادم

ميوۀ خشک با توته ھای چاکليت بوديم که يکی از گدا ھا دست خود را به سوی من دراز کرد و چيزی گفت که من 

يم و يک دختر و ما خنديد. من ھم چند توته چاکليت را در دستش گذاشتم که با عصبانيت آن را به زمين زد. نفھميدم
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اين يکی از خصوصيات نظام سرمايه داری است که جامعه را به . پسر جوان که پھلوی ما نشسته بودند، ھم خنديدند

حيث محصل  ين کشور منايکی از دوستان ھمراھم که مدتی را در. طبقات مختلف با تفاوت ھای زياد تقسيم می کند

سابق حکمفرما بود، مردم از " چکوسلواکيای"ام سوسياليستی در که نظ در زمانی"سپری کرده بود، برايم گفت، 

اگر شرايط زندگی فيشنی و لوکس نبود، تشويش خاطر ھم . رفاه نسبی برخوردار بودند و تشويش کاريابی را نداشتند

ه را بشود که استقرار نظام سرمايه داری توازن جامعه  اکنون معلوم می". شد  پيدا نمیت و فقير و گداوجود نداش

 خود را با فشار حيات ،شايد اين ھم يکی از داليل افسردگی نسبی مردم باشد که تا حال نتوانسته اند. ھم زده است

  .  سرمايه داری وفق بدھند

 می، سير و ساحت ما در پراگ به پايان رسيد و ما دوباره با ھمان خط ھوائی  کشور رومانيه عازم برلين ١١روز 

چند روز ديگر .  رويم ال نکرد که از کجا آمده ايم و به کجا میؤ پراگ، باز ھم کسی از ما سدر ميدان ھوائی. شديم

لمان المان واقع است و در گذشته جزء اتصميم گرفتيم که شھر ليبزيک را در قسمت شرقی .  ھم در برلين ماندم

مرکز استيشن ترين با دکان . ستلمان است که در حال شگوفائی اااين يک شھر تاريخی . شرق بود، از نزديک ببنيم

  . بعد از چند ساعت گشت و گزار در شھر ليبزيک به برلين برگشتيم.  ھای زيبايش توجه ما را جلب کرد

 می، از برلين  به سوی لندن و سپس به سوی امريکا با طيارۀ برتش اير ويز حرکت کردم و ھمان ١۶به روزی 

سفر فراموش ناشدنی بود که خاطرۀ آن مدت ھا در ذھنم باقی خواھد اين يک . روز به ورجينا و خانۀ خود رسيدم

در اخير بايد از مھمان نوازی دوستانم در برلين ابراز سپاس کنم و اميد که از تکرار ھمچو ايام خوش آيند . ماند

  .نمايندوزی خود را از من بيچاره دريغ نخوداری نوزرند و دلس

 


