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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر برلين، ششم
  

هری را هر ش. ضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست داد
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير . ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

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

  .زيستند

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

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

  . آن سامانآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار ميگرفتند و هم مورد بی مهری مردم

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

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

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

  

  
   ــ زيارتی در دل کوههاامامزاده داوود

  
   چاشت١٢ و مواصلت بساعـت  ١٠حرکت ساعـت 

    شست کيلومتر در ظرف دو ساعـت
  

  ) "دفـتر خاطرات ايران" ( 
  )برگ هفتم ( 

  

.  فاميل، در بازگشت از مشهد و کرمان چند روزی را در تهران گذشتانديم دو سال پيش هـنگام سفـر دسته جمعی با

ان روی خوش نديديم، رفـتيم و مهمان يکی از خويشاوندان شديم، که در محله ای دور از چون از هـوتل های تهر

ه در مدت ده روزی که با ايشان بوديم، وقـت ما بسيار خوش گذشت و ب. سکونت داشتند" افـسريه"مرکز تهران بنام 

 زيارتگاه مردم اين وال ــ صورت  ــ ولی خدا و"امامزاده داوود"يکی از ميله ها در زيارت . چند ميله هم پرداختيم
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يک روز تمام را در دل  کوهها گذشتانديم؛ خورديم، . گرفـت که هم ميله بود و هم زيارت ؛ هم خرما بود و هم ثواب

خاطرۀ آن روز را در سر داشتم و . نوشيديم، گردش و هـواخوری کرديم و به زيارت آن دوست خدا نيز نايل گشتيم

  .ل ميپروراندماشتياق تجديدش را در د

 است، با همان انگيزه و به همين نيت، راه آن ١٩٩٥ آگست ٢٥ مطابق به ١٣٧٤اينک که روز جمعه سوم سنبلۀ 

اين دم مگر شرايط فـرق ميکرد؛ آن زمان من بودم و انبوِه دوستان، ولی حاال منم با . درگاه را در پيش گرفـتم

ــ  فکری بيشتر دارد و ظاهـر ) ١(" تمرکز"ـ  يا بقـول غـلط مشهور انسان وقـتی تنها باشد، ارتکاز ـ. خويشتن خويش

از همين موقـف . و باطن  را با عـمق بيشتر متوجه ميگردد؛ خوبيها و زيبائی ها را و نيز زشتی ها و ناسازگاريها را

  .براه افـتادم

 موتر نشسته بودم و از سه در دم کلکين و عـقـب. در مرکز شهر تهران ، سوار سرويس شدم" ميدان آزادی"در 

از طرف راست، از طرف چپ و از عـقـبگاه، راه را گويا از اول تا . طرف، اطراف و جوانب از نظرم ميگذشت

، تا که رسيديم به "رد شديم"از مناظر شهر، که جلوۀ خاصی نداشت، گذشتيم و بگفـتۀ  اينجائی . آخر زير نگين داشتم

صد ها خم و پيچ و دهها دره و . کشيده شده" سالنگ مانند"آن بصورت مارپيچِی راه اصلی که از پای کوه  تا دل 

ديده ام بدانجا دوخته، مگر خيالم در . قـول را زير پا گذاشتيم و من ناظر و  مسحور مناظر کوهـستانی دو طرف بودم

ِه شيردروازۀ کابل از کو. وطن و کوهها و دره های زيبا و فـريبا و زمين و آسمان مصفای کشورم سير ميکرد

عـزيز، تا تنگی غـارو و آبشار ماهـيپر ، تا دره و راه دلکشای سالنگ و خنجان و درۀ سحرآسای پنجشير، کوهـدامن 

همه و همه . زمين و بعد مناظر کوهـستان هـندوکش، که چندين بار از فـراز آسمان، افـتخار ديدن و تماشايش را داشتم

 چه اعجوبه ايست، ذهـن آدمی که در يک آن عالمی را ميتواند ببيند؛ از آنچه در وه که. برق آسا از نظرم گذشت

گذشته از نظر گذشته و از راِه چشم در نهانخانه و آرشيف دل جای گرفـته و تا جان در تن است، اين آرشيف هم 

آئينه وار ) ٢(ده ها آری با يک سوچ زدن ماشين و دستگاه دل، همه دريچه های گذشته باز ميگردد و دي. پابرجاست

دوری از وطن که فـقـط ظاهـری و صوريست و باطن از آن هـيچگاه فارغ نميشود، . در برابر ديدگان  قـرار ميگيرد

انسان را در همه احوال در خيال وطن نگهميدارد و لحظه ای پيدا نگردد، که خيال خالی از ياد آن باشد و  به گفـتۀ 

خداوندگار " نی نامۀ"جای دارد اگر از ". ه ايال کـدين، اوغانستان شما ره ايال نميکنهاگه شما اوغانستان"دوستی، که 

ببريده اند و الجرم حکايه و شکايه و نفـير " نيستان وطن"ای هـستيم که از "نی"بلخ مدد جسته و بگويم، که ما چون 

و مکانها، ديدۀ دل نظر بسوی وطن يعنی که در همه حاالت و در همۀ زمانها . است" نيستان"و نالۀ ما از همان 

هـرچه ميبيند، مثالی از وطن ميداند و هـر خوبی و زيبائيی  را که سراغ ميکند، تصويری و عـکسی از . ميدوزد

) ٣(پس  ذهـن و خيالم در تمام راه، از طريق همين مناظر کوهـستانی، نگران. اصل و جوهـرش در وطن است

  .مناظر جاويدان وطن بود

 ای فارغ از خياالت باطن، به ظاهـر متوجه ميشدم، راه صعب العبور و هـول انگيز و موتر قـراضه ای را اگر لحظه

ميديدم، که موتروان بی باکش بدون داشتن کوچکرين هـراس، همان پيچ و خمهای خطرناک را در کمال بی پروائی 

 کوچکترين مقـررات امنيتی سرک سازی در و يا ساختمان نامطمئن و ناامن جاده را ميديدم، که. پشت سر ميگذاشت

و يا مردمانی را ميديدم که دسته دسته در هـر گوشه و بيشه، در لب آب و سايۀ درختی مکان . آن ُمراعات نشده  است

ميديدم که افـرادی بی پروا و عـاقـبت نينديش، دست تطاول به . گزيده ، به خورد و نوش و پخت و پز مشغول بودند

د و برای ارضای عـيشی گذران، شاخه های درختان بی زبان  را قـرس قـرس ميشکنند و هـيزم ديگدان اشجار ميبرن

اين بيرحمان بر بنات نبات رحم نميکردند و بفکرشان هـرگز نميگذشت، که نباتات و ُرستنی ها هم بر ما حقی . ميکنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نه تنها اينکه اينان نيز . تی که هـرگز نبايد  ويران گردددارند، که جزئی از محيط زيست ما را ساخته اند، محيط زيس

پس حفـظ و صيانت محيط زندگی، . زنده جان اند، بلکه بخاطر اينکه همين ها نيز وسايل آسايش ما را فـراهم ميکنند

  .جزئی از منشور و ميثاق محيطی آدميزادگان فـرهمند است

کر و تلخی از تنباکو، درازی از کرباس و کوتاهی از سخن، که هی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن، شيرينی از ش

در پای ميدان و قـرارگاهی رسيديم، که صدها موتر و عـراده  پشت سرهم پارک گرديده  و ديگر مجال پيش راندن 

تی  راه ، مد) قاطر(مسافـران و زائران، به صدها و هـزاران، بايد پياده  و يا بر پشت اسپ و خر و استر . ميسر نبود

  .می پيمودند، تا به جايگاه و زيارتگاه ميرسيدند

اينجا، ) ٤(هائی گرفـتم، چون در ُجمُجماِت  اول و آخر  به زيارتگاه امامزاده رسيدم، از دور دعائی خواندم و عکس

را شده بودم و چشمم رستوران و طعامخانه ای ) ٥(خيلی گشنه . نه امکان پيش رفـتن موجود بود و نه حوصله اش

" امامزاده داوود"اين بقعۀ شريفه را که ايرانيان مختصرًا . ی بخورم"ناهار"ميپاليد، که نان چاشت و باصطالح اينجا 

ميخوانند، شهرکی ساخته اند، با صدها دکان بقال و نانوا و قـصاب و  ميوه فـروش و تحفه فـروش و کبابی و کافی و 

زائران هم  زيارت ميکنند  و نيز تفـريح و .  مه ُمـشرف بر زيارت اندرستوران و حتی دهها اپارتمان  کرائی، که ه

خانواده ها اپارتمانی را برای يکی دو روز کرايه ميگيرند و به پخت و پز هـوسانه و کبابهای . تفـرج و خورد و نوش

ده دل اند ايرانيان، عجيب مردمی زن. اين زيارتگاه  در واقع نزهـتکده  و تفـرجگاه هم هـست.  رنگ رنگ ميپردازند

روزهای رخصتی و تعطيل را هميشه در بيرون از . که ميله و ساعـت تيری و خوشگذرانی را هـرگز از ياد نميبرند

خانه و در باغ و راغ و سبزه زار و کنار جوی بسر ميبرند؛  ميخورند و مينوشند و از طبيعت زيبا لذت ميبرند؛ و 

  :حافـط حضرت و به فـرمودۀ . ا هـمی بينندشايد که بر لب آب روان گـذر عـمر ر
    

  بنشين بر لب جـوی و گـذر عـمر ببين

  کاين اشارت ز جهان گذران ما را بس
  

 مسمايش کرده اند، "رستوران گل موال" ــ که به "امامزاده داوود"در رستورانی بزرگ و دلکشا ــ در همان جوار 

اندک خوردم . نانی آوردند، بی مزه بمانند کاه). ــ بحساب ما مردم فـرمايش دادم ( داخل شدم و ناهاری سفارش دادم 

 نان، بدون داشتن ميل پائيدن بيشتر در آنجا، "صرف نکردن"و باقی بگذاشتم و بعد از صرف کردن  و يا بهتر بگويم 

ترها رسيدم، غـلغله همينکه به قـرارگاه مو. آهـنگ پايان کردم) ٦(يکسره راه بازگشت در پيش گرفـتم و لوله و لوپان 

پسرکی از فـراز ديواره  به پائين پرت . و فـرياد مردم بلند بود و مردم در لب ديوارۀ سنگی، به دره نگاه دوخته بودند

شده  و لوال لوالن تا پايان دره  غـلتيده بود و مردم ناظر صحنه بودند، که چطور چند جوان نکوکار بفـور به پائين 

 خوهم قـصۀ اين حادثه را جداگانه( يمه جان را در آغـوش گرفـته، با خود باال می آوردند دره شتافـته و بچگک ن

با ديدن اين صحنۀ دلخراش، بر ناراحتی هايم افـزوده شد،  به سراغ اولين موتر رفـته،  سوار مينی بس يا  ). آورد

  .ی شده  و رهـسـپار تهران گشتم"نيمه بس"

  

   ،١٩٩٥ت  آگس٢٥ پيشين جمعه،  ١٥ساعـت 

  ميدان آزادی 

   تهران

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات 
  
 در تمام قلمرو زبان فارسی  ساختۀ دری زبانان  است، که وراز کلمات غلط و از جملۀ اغالط مشهو" تمرکز" ــ ١

، ولی در واقع از اسم ظرف " رکز"ظاهرًا از مصدر سه حرفی که اين کلمه . دری وسيعًا و بيدريغ استعمال ميگردد

از  "قياس" بقاعدۀ دری زبانان بسا کلمات عربی را. ًال سراغ نميگردداصان عربی ب در ز ساخته شده است، "مرکز"

يعنی " جعلی"يا " مجعول"چنين کلمات را . ريشۀ کلمات عربی ساخته و بکار ميبرند، که در بين اعراب تداول ندارند

 خوانندۀ ارجمندی که به صرف عربی عالقه ".متمرکز"و اسم فاعلش " تمرکز" مصدر مثًال همين. نامند" ساختگی"

  :دارد، اين سطور را از حضور خود بگذراند

" زمينفروبردن نيزه ب" مصدر ثالثی مجرد عربی و در معنای ") و رقصسبز و جذب و ريب "ن بروز" (رکز"

در ") رکز"اسم ظرف از مصدر (" مرکز "پس. مينامند" مرکز"د، ين فرو برده ميشوزمنيزه بجائی را که . است

  .است"  نيزه در زمينگاِهفرود"اصل در معنای 

 ميگردند، ب معموًال از کلمات ابتدائيی ترکيــ کلمات" بیعر"از جمله امی ــ مثًال زبانهای س، "اشتقاقی"در زبانهای 

است و از همين " ثالثی مجرد"الزمی يا  ِ "سه حرفی"بيشترين کلمات " ريشۀ"در عربی . نامند" ريشه"که آن را 

ل، اسم ظرف، اسم ، اسم فاعل، اسم مفعو و مشتقات آنهاريشه است که ترکيبات متعدد ديگر از قبيل مصادر متعدی

کلماتی که بدين ترتيب بدست می آيند، بنام کلمات . تفضيل، صفات مختلف، قيد ، اسم آله و غيره ساخته ميشوند

درست است، ولی کلمۀ " ريشۀ ثالثی مجرد"پس ساختن کلمات مشتق از . ناميده ميشوند "مشتق"و يا  "اشتقاقی"

درست کرده اند، که چنانکه گفته شد، خود " مرکز"از کلمۀ فی و گرامری، را خالف هرگونه مجوز صر" تمرکز"

 " سه حرفیريشۀ" فقط از " مشتقکلمات"در زبان عربی . ميباشد" رکز"و مشتق از مصدر ثالثی  "اسم ظرف"

ــ )  مجردخماسی" (پنج حرفی"و ) رباعی مجرد(" چار حرفی"ــ و در پاره ای از موارد ريشۀ ) ثالثی مجرد(

   .و نه از کلمات مشتق ديگرساخته ميشوند، 

را ") تفعيل"باب (" ترکيز"و ") افتعال"باب (" ارتکاز"مصادر متعدی ، "رکز"  و ثالثیيشۀ الزمیراعراب از 

   .ميگيريم" تمرکز" ی را ميگيرند، که ما مردم از مصدر مجعول و غلط انيساخته اند و از آنها عين مع

". آنچه تماشا شده باشد، آنچه از پيش نظر گذشته باشد"و در معنای  " ديدن"صفـت مفعولی از مصدر " ديده" ــ ٢

  .هم است، که درينجا منظور نظر نيست" چشم"در معنای " ديده"کلمۀ 

  .است" آن که پيوسته مينگرد، بيننده  و تماشا کننده"و در معنای " نگريستن"صفـت فاعـلی از مصدر " نگران" ــ ٣

اول و "است و کلمات وصفی " ازدحام بيحد مردم  و بيروبار"نۀ کابلی و در معنای اصطالح عاميا" ُجمُجمات" ــ ٤

  .، کثرت بيشتر را ميرساند " آخر

  .است،  در فارسی گفـتاری ايران نيز بعين شکل بکار ميرود" گرسنه"که تلفـظ عاميانۀ " گشنه" ــ کلمۀ ٥

است، که " پريشان  و سرگردان" کابلی و در معنای  اصطالح زنان)به هـر دو واو مجهول " ( لوله و لوپان" ــ ٦

      .     بکار ميرود" بازگشت ناگوار"معموًال پس از يک 

 

 


