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 Social  اجتماعی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهدچاربرلين، 
  
  

شهری را ديدم هر . های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست دادضمن 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  داشتنداين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. ميکردند

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 انان ناخوانده مع االسف  مورد بی مهری اين مهم
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان مريت بزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اکثآخوندی 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
  !!!!ان کامًال جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسابش دريغ نمی

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" ندفتر خاطرات ايرا"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

رز هللا الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبا" 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
  .مته بتوانخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخ

  
  
  

  ـــــدار استی؟وطنتو 
  

   )"دفـتر خاطرات ايران"( 
  

  )برگ پانزدهم ( 
   

، که  بزرگ در جنوب ايران شهريست"کرمان".  از ايرانشهر راهی کرمان گرديدم١٩٩٢ اپريل ٢١شام ديروز 
ست در واليت ، شهرکي"ايرانشهر"و است اش، مزار برادر مرحومم را در بر گرفـته "قـبرستان صاحب الزمان"
وی از . بلوچستان ايران، که برادر عـزيزم پنج سال آخر حياتش را در آن بسر برد") استان"باصطالح اينجائی (

) سمنت سازی(بحيث آمر و سرپرست ساختمانی کارخانۀ بزرگ سيمان سازی " نکويان"طرف شرکت ساختمانی 
ده ها و خانه های ايرانشهر نشان دست اين مرد را به گفـتۀ دوستانش، خشت و گل جا. ايرانشهر گماشته شده بود

کارخانۀ سيمان سازی، تمام محصوالت سمنتی مورد نياز تعميرات را توليد مينمايد، که از آن نه . نگهداری ميکنند
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گويا دست آن . د دگر شهرهای ايران، استفاده ميگردتنها در ايرانشهر بلکه در شيراز و بندرعـباس و زاهـدان و
وی در مدت پنج .  استغـيرمستقـيم، در آبادانی و اعمار ايرانشهر و شهرهای قـرب و جوارش، دخيل بودهمرحوم 

سال اقامت خود  در ايرانشهر، در پهلوی ساختن کارخانۀ مذکور، در اعمار ساختمانهای بی شمار ديگر اين شهر نيز  
اعمار و ف کرد  و تا پايان جان مصروف کار دست داشت، بهترين ساليان عمر و انرژی جوانی خود را در آنجا صر

 شهری که نسبت آب و هـوای بسيار گرم خود، مورد نظر و پسند هـيچ مهندس و انجنيری نبود ساختمان آن شهر بود؛
  .و هـيچ کس حاضر نمی گشت، که حتی يک روز را در آب و هـوای طاقـت فـرسايش، بگذراند

  :ر حاضر شده بود،  در آنجا رحل اقامت اندازد و به کار و خدمت بپردازدآن برادر بجان برابرم، اما  به دو خاط
 از دوروئی و صفاتی که در شأن بسايکی اينکه مردم ايرانشهر بلوچ اند و به مانند افغانان مردوار، يکرنگ  و دور 

" جالل آباد"آن بوی و دوم اينکه، او اين شهر را به خاطری دوست داشت، که می گفـت  از . ايرانيان سراغ ميگردد
وقـتی .  بسيار پاس شناسمرحومی يک آشپز افغان داشت، که انسانی بود درستکار، پاک طينت و .  به مشام ميرسد

 بالفاصله بعد از فـوت ناگهانی برادرم رهـسپار ايرانشهر گرديده و با وی گپ زدم، اين مطالب ١٩٨٤ست در ماه آگ
را " انجنير"مقـصدش برادرم بود ــ در آن ديار ( گفـت که مهندس صاحب . ـترا و مطالب بسيار ديگری را برايم گف

، از دورنگی  بسا ايرانيان رنج ميبرد و خوش بود، در محيطی زندگی کند، ) مينامند" مهندس"به تقـليد از اعـراب، 
ن را با صفات مردانۀ وی بلوچان را به مانند افغانان دوست ميداشت و ايشا. که از آن بوی وطن و وطندار می آيد

  .افغانی، متصف ميديد
  

 نوشته بودند، سوار بوديم و از بستر "سوپر دولوکس"شب  بود و در سرويس مسافـربر قـراضه ای، که بااليش 
در داخل سرويس دو رسته سيت قـرار داشت، طرف چپ سه سيت . منزل ميزديم" بمپور"و " بم"دشتها و از مسير 

در بين هـر دو رسته، راهـروی تنگ تعبيه گرديده . ر چوکی های يکه و تنها و پشت سرهمپهلوی هم و در جانب ديگ
ی ايران، آويزان کرده "پالسکو"بود، که در فـواصل متناوب يک يک ستل سرخ و سبز پالستيکی ساخت فابريکۀ 

بگردان به اصطالح هـستۀ هـندوانه و آفـتا( بودند و مسافـران پوست پسته و خستۀ تربوز و گل آفـتاب پرست 
رسم اين ديار است، که در سفـرهای طوالنی به خوردن خسته باب و بگفـتۀ خود شان . را در آن می انداختند) اينجائی

همين که موتر به حرکت افـتيد، آواز چرق . مصروف گردند و بالوسيله گرد مشقـت راه را از خاطر بزدايند" آجيل"
کسی را نميديدی که . ها، در فـضا پيچيد و  بر محيط داخل بس چيره گشتخسته خوردنها و پسته شکستن  و پرق

صحنه ای بود سخت تماشائی ). ١(پسته ای در دهان و خسته ای در دست نداشته باشد و دهـنش به اصطالح ما نُجقـد 
 ای "طوطی خانه"من بودم و تماشا، و فکر ميکردم که در . و درين ميانه تنها کسی که دهـنش نمی ُجقـيد، من بودم

مردان  ناهمگون، و زنان سياهـپوِش به سوگ . سيار نشسته ام و طوطياِن خسته خوار و پسته شکن را نظاره ميکنم
  .نشسته، يکسـره همگون جلوه ميکردند

 در يکی از سيت های يکه در دم پنجره نشسته بودم، گاه بيروِن تاريک و خاموش را  نظاره ميکردم و گاهی درون 
در ايران عادت بر آنست، که سواريان، که از بابت تنگی سيتها به عـذاب ميشوند، ُکنده . ر و پر َچق و ُچق راکم نو

. های زانوی خود را به متکای سيت پيش روی تکيه ميدهـند و گويا خود را به گفـتۀ خودشان راحِت راحت ميسازند
ا به تکيۀ پشت سيت من گذاشته بود و به اين هم اکتفاء در عـقـب من جوانی نشسته و به رسم سنت اينجا زانوی خود ر

بعد از حوصلۀ بسيار، روی خود را . نکرده،  پاهای خود را شورک شورک ميداد، که اعـصابم را خراب ساخته بود
فـکر ميکردم که همين کافـيست و اين مرد مزاحم اصالح خواهـد . به عـقـب گشتانده ، بسويش بد بد و خشمگنانه ديدم

به تن داشت، مست از بادۀ غـرور جوانی و " سربازی"اما مردکه، که لباس عـسکری و به اصطالح اينجائی . رديدگ
که هـيچ گپی نشده، ) باصطالح اينجائی(و انگار نه انگار ) ٢(وقعی نگزارد" نگاه خشمگينم"بالنده به جامۀ نظامی، بر

  :گشتاندم و اين بار با جديت ازش خواهـش کردمباز مجبور شده رو به عـقـب  .  بکار خود ادامه ميداد
  ."لطفًا پاهای خود را از تکيه دور کنيد و ازين بيشتر مزاحمم نگرديد"

و بطرف همسايۀ پشت سر خود اشاره کرد، که لنگهايش را " ديگران هم همين کار را ميکنند: "با خونسردی گفـت 
  .در متکای چوکی او نهاده بود

  : گفـتم
  !"بوط  به من نيست، و خودت بايد با او حسابت را روشن بسازیاين ديگر مر"

.  با بسيار بی ميلی پاهايش را از متکای چوکی من دور کرد، ولی ديری نپائيد و باز همان خرک بود و همان درک
م که با اعـصابم شارت شد و با خود گفـت. باز پانهادن ها و شورک دادن ها را از سر گرفـت، ولی اين بار بی پرواتر

غـضبهای "بايد متوسل به قهر و غـضب شوی؛ از همان . چنين شخصی گپ ناشنو، نميتوان با ماليمت رفـتار کرد
  :رويم را به تندی بطرفـش دور داده گفـتم". افغانی

  "کنم؟... پاهايت را دور ميکنی يا که "
  :يک بار گفـت 

  "تو وطندار استی؟"
  : ظم فـرو ريخت و مثلی که اصًال هـيچ گپی نشده باشد، برايش گفـتم با همين يک جمله، آب سرد بر آتش غـي

  ).بگذار(استی، پاهايت را بر فـرقـم  بنه " اوغان"وقـتی که 
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  . بعد باهم داخل صحبت گرديديم و متباقی راه را با مالطفـت با قـصه و حکايت بسر آورديم
از ايشان قـصه های شيرين ميکرد . رديده،  باهم دوست شديمميگفـت که در شيراز با چند نفـر بچه های افغانی آشنا گ

از سخنانش بر می آمد، که با افغانان ميانۀ بسيار خوب داشت و برخالف اکثر ايرانيان، . و بسيار شيرين قـصه ميکرد
خيلی خوش بودم ، باآلخره با کسی برخورده ام، که با صميميت  و . کوچکترين نظر بدی نسبت به آنان نداشت

وقـتی بعد از چند ساعـت سفـر، موتر توقـف کرد، تا مسافـران بيرون برايند، . اخالص تمام از افغانان حکايت ميکرد
چند قـدمی زديم، از تماشای . هـوای تازه بگيرند و باصطالح شخِی پای خود را بکشند، يکجا باهم بيرون رفـتيم

را در ذهـنم زنده می ساخت، لذت " بام خوابی"و ايام آسمان صاف و پر ستاره، که خاطرات شبهای کابل عـزيز 
سرانجام در دم دکانی حقـير و فـقـير ايستاديم، چيزکی خورديم و نوشيديم و تا می خواستم پول بکشم، دستم را . برديم

  :در جيبم ُمحکم گرفـته گفـت 
  ."مهمون من باشيد"

اه را با اختالط های پرکيف و بسيار صميمانه، به آخر تفـريح به سر رسيد، باز در جاهای خود نشستيم  و بقـيۀ ر
پادگان نظامی (دم دمک صبح به کرمان رسيديم، من جانب هـوتل خود رفـتم، و او به طرف قـشلۀ عـسکری . رسانديم

  :مبا خود گفـت. اما پيش از آن باهم بسيار دوستانه خداحافـطی کرديم و روی همدگر را بوسيديم). ــ به اصطالح اينجا
کاش تمام ايرانيان، با مهمانان افغان خود، که در واقع برادران مسلمان و  تاريخی ايشان اند، همين طور برخورد "

  ."دوستانه و انسان وار داشته باشند
  

  ببين که يک صدای آشنا، چگونه گرهِِ کور را باز ميکندو 
  

  ! و ورق را ميگرداند
  

   پيشين١٥           هـوتل ناز ، کرمان، ساعـت                                       
  

   ٣٠٣ ، اتاق ١٩٩٢ اپريل ٢٢
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

  

   :اتيحتوض
  
  . است" شور خوردن و آهـسته آهـسته حرکت کردن"اصطالح عاميانه و گفـتاری کابليان و در معنای " ُجقـيدن"ــ ١
و ماضی مطلق ) و حال( است و فعل مضارع " انجام دادن"و " اداء کردن"، " بجا کردن"در معنای " گزاردن" ــ ٢
البته در تلفظ فرق وجود دارد، چون در . نوشته ميشود) دميگزار" (گزارد"آن يکسان و به شکل ) و استمراری(

است، در حالی که  ) Megozaard و  Gozaard(  ساکن و در هيئت " راء"حالت ماضی مطلق و استمراری حرف 
  .تلفظ ميگردد )  Megozaarad و Gozaarad( مفتوح و بشکل " راء"در حالت مضارع و حال 

. هم استعمال ميکنند" گزاردن"را غالبًا بجای " گذاشتن" فرق قايل نميگردند و "گزاردن"و " گذاشتن"بسا کسان بين 
، " اجازه دادن"، " ترک کردن"يعنی " گذاشتن. "در حالی که اين دو مصدر از نگاه معنی کامًال متفاوت ازهم اند

ح تمثيلی اين دو لغت، برای شر. قبًال ارائه گرديد" گزاردن"است و شرح معنای " در جائی قرار دادن"و " ماندن"
  :هر دو را در مثالهای معمول ذيل استعمال ميکنم

  ....، منت گزار، خبرگزار، گزارش، نماز بگزار و بگذروقع گزاردن، سپاسگزار، ــ نمازگزار، گزاردن احترام، 
  ...ا بگذار و بگذر، پالنگذار، نميگذارم که برود، بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران، ما ر) تارِک نماز(نمازگذارــ 

  :و بهترين مثال در زمينه همان بيت معروف است که گويد
  

  زار لعنت حق باد بر نمازگذارـ     هاز را بگزار و نياز را مگذار   نم
  

   " تارِک نماز"را از ياد مبر، که هزار لعنت خدا باد بر " نياز" و  را بجا بيار"مازن: "يعنی 
                                

 


