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 Social  اجتماعی

   

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶برلين ــ دوم اپريل   

  

  "تيموری صاحب "گزارش مراسم تدفين

  
  !!! باشدخوابيده" تيموری صاحب"که  چنان می نمود،

"تيموری صاحب"، ٢٠١۶ مارچ ٣١، ديروز  و در "١ُگسالر" بزرگوار را به خاک سپرديم؛ در قلب شھرکی به نام ِ

، و دورترک از Feldstrasse 52در محوطۀ قبرستان، واقع ". ٢ھرتس"مرکزی المان موسوم به کمر کوھستان 

 که در ماه می پارسال پدرود حيات دفن گرديده اند،" بی بی معظمه"قبر تيموری صاحب، خانم مرحومی ايشان 

مگر تقدير تدبير کرده بود، که اين دو افغان مھجور، در جائی !!!". تقدير به تدبير تغيير نپذيرد"گفته اند، که . گفتند

                                                 
نه . ِ در منتھااليه باالئی کوھستان مرکزی المان ــ که از شمال به جنوب کشيده شده است ــ قرار داردGoslar گسالر  ــ شھرک زيبای1

  .   خود را می يابند"خانۀ خاک"چندان دورتر از مرکز شھر، قبرستانی ست، که مسلمانان ھم در آن 
اين کوھھای بسيار معمر، که ھرکدام حاال به حساب . ال تا جنوب افتاده است ــ کوھستان و يا سلسله جبال کم ارتفاعی در مرکز المان از شم2

  . ترجمله کرده ام"کوھستان ھرتس" ياد می شود و من آن را Harz-Gebirgeما در ھيئت تپه درامده و پوشيده از جنگل است، به نام 
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ِمدفون باشند، که از خاکش بوی سنگين وطن می خيزد ِ.  

. ا الواح قبور را يکه يکه از نظر بگذرانمديروز پيش از ديگران خود را به قبرستان رساندم و وقت کافی داشتم، ت

ًدل خاک قبرھا را ديدم، که  کامال ". تيموری صاحب"دو قبر تازه، نزديک ھم کنده بودند، که يکی مربوط بود به  ِ

"بوی سنگين"متشکل از سنگ است و نتيجه گرفتم، که  گويم، مي" سنگين"وقتی .  وطن از خاک اين شھرک باالستِ

  ".يک تکه سنگ"بلکه و " ساخته از سنگ"و " سنگی"و ھم در معنی " باتمکين" ھم در معنای در ھردو معنا ست؛

آخرين نفری که درين مراسم بايد شرکت . ً چاشت تعيين شده بود و دقيقا چنين ھم شد١٢مراسم تدفين ساعت شروع 

 دوان دوان به طرف بود، شخص مال بود ــ مالی ترکی ــ کهو ضرور در ضرور کرد، و شرکتش ھم الزمی  می

ًشخصا دوبار نمودم من اين کار را بعد ازين که حاضران برای آخرين بار روی ميت را ديدند ــ و . قبر می شتافت

 ھيچ آثار مرگ از چھرۀ شان نموددار نبود؛ اما مرگ  که آن بزرگوار گويا خوابيده است؛و چنانم به نظر رسيد،

   . ــ تابوت را در خانۀ خاک گذاشتند!!! ز آن متصور نيستمرگ است و خوابی ست ابدی، که بيداری ا

. مال با تمکين تمام نماز جنازه را به زبانی که ندانم ترکی بود يا المانی، تشريح داد، که به دری ترجمه  می شد

دور زنان و مردان مگر . مردان از پشت مال صف بستند و زنان مانند ھميشه محروم از خواندن نماز جنازه ماندند

از حسن اين مراسم بود، که زنان و . و متباقی از مردانحلقه متشکل از زنان بود قبر حلقه زده بودند، که يک نيم

در مراسم معمول مسلمانان، رسم سخيف و فرسوده چنان . مردان بدون تفريق جنسيتی دورادور قبر را گرفته بودند

  .ص به مردانتخبايد مردانه باشد و متدفين گويا است، که زنان دور از قبر باشند و مراسم 

بعد از ادای نماز جنازه نوبت سخنرانھا آمد و اولين سخنران برادر کھتر تيموری صاحب، جناب انجنير صاحب 

ايشان با الفاظ شمرده و مؤثر . بود، که خود را از ورجنيای اضالع متحدۀ امريکا رسانده بود" رايق"محمد ھاشم 

ايشان . ِجه ھمه قرار گرفتنی خانوادۀ بزرگ و گرامی خود حکايتھا کردند، که مورد تواز دوره ھای مختلف زندگا

. ھم بيتی چند از تيموری صاحب را که در شفاخانه و از بستر بيماری با دستان لرزان نوشته بود، خواندنددر آخر

  :مصراع اول اين نشيده چنين است

  !!!دردی شديد در قفس سينه ام رسيد

  . آخرين شعر خويش را به رسم وداع انشاد فرموده بودد اين پارچۀزرگوار گوئیتيموری صاحب ب

دتمند تيموری صاحب صحبتی مختصر و نافذ کرده و آن بزرگوار را پدر معنوی خويش اسپس يکی از دوستان ار

 دری هرشتۀ سخن را به دست گرفته و ب" گاللی جان"ازان بعد نواسۀ دختری تيموری صاحب به نام . خطاب نمود

ًمرحوم خويش ابراز کرد، که واقعا جالب و قابل " بابه کالن جان"بسيار شيرين، محبت و عالقۀ مفرط خود را به 

  .شنيدن بود

ر و نزديک اشتراک کنندگان که جم غفيری به مراتب بيشتر از يک صد نفر بودند، با اخالص تمام از نقاط دو

ِعکس پيشگوئی اوضاع جوی، بدون باران بر ھوا ھم گوارا بود و .  بدانجا شتافته بودندالمان و ممالک ھمجوار َ

  . گذشت و کسی ازين بابت اذيت نشد

من که از مدتھا به فاميل تيموری صاحب عالقه گرفته بودم و خرد و بزرگ را به نام می شناختم، ھريک را در 

  ناھيد جان،برادر ــ و   ــھاشم جان رائق، دادم ــ در رآس ھمه آغوش کشيده، مورد تفقد قرار داده و جداجدا تسليت

چندبار مرا ديده بودند، خوب ارجمند  اين متعلقاناکثر . راــ فرزندان ــ مرحومی ماريا جان و ظاھرجان تيموری 
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ن رو ھرکدام ازي. ًمی شناختند و دقيقا می دانستند، که تيموری صاحب تا چه حد مورد احترام و ارادت من بوده اند

  :، فرمود"ماريا جان"و  دختر گرامی تيموری صاحب، . ت کردندّبه رستۀ خود اظھار عالقه و صميمي

  »!!!ما قطع نکنين، که از شما بوی پدرم می آيدکتی  هتانرابطۀ ! ماروفی صايب«

ن بسا عزيزان پيشم چون ھاشم جان رايق ضمن بيانيۀ خود از من درويش ھم نام برده بود، بعد از ختم مراسم تدفي

بودند و با نوشته ھا " اکثر اينان، از عالقه مندان پورتال  آفغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان. آمده و ابراز عالقه کردند

آريانا "يکی ازين عزيزان نوآشنا، مقاله ای از اين قلم را در وبسايت ارجمند . ًو مقاالت درويشانه ام کامال آشنا

ضمن معرفی خود، سر صحبت را تازه آشنا ين عزيزان اھرکدام .  خوانده و سخت پسنديده بود"افغانستان آنالين

  .باز کرد که تا آخر مراسم بعدی ادامه يافت

چون نماز پيشين در پيش بود، تعدادی از پير و جوان . سپس رھسپار مسجد ترکھا شديم، که محل فاتحه گيری بود

اما مالی باانصاف ترک برخالف .  نماز پيشين، مراسم فاتحه شروع شددایابعد از . چند رکعت نماز نفل خواندند

يکدم سوره ای چند از قرآن را قرائت کرده که به وقفه ھای مختلف سوره ھای طويل را می خوانند، رسم افغانان، 

ر دعاء و بعد ا رسيد و مراسم نان خوردندر آخر نوبت . و با خواندن دعائی نچندان طوالنی فاتحه را ختم کرد

 .در حدود ساعت پنج بعد از ظھر خاتمه يافتفاتحه 

المان   Offenbach  پيشين در شھر١۶ تا ١۴قابل تذکر اين، که فاتحۀ بزرگ، روز يکشنبه، سوم اپريل از ساعت 

 صورت خواھد گرفت ــ طبق اعالن فوتی فاميل تيموری صاحب فقيد، که از چند روز بدين طرف در صدر صفحۀ

  . می درخشد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"رتال ھر روز پو

  :درگذشت تيموری صاحب بزرگواربا 

   ؛ز و واجب االحترام خود را از دست دادندّ فاميل و دوستان يک بزرگ محبوب و معزــ 

، ھجهصريح الل و  آزاده نويسندۀ شيرينکالم و دراک،ی شاعر و دنيای شعر دری،و حلقات فرھنگی و ادبی وطن  ــ

  !!! و انسان منور، دلسوز، وطندوست و طرفدار سرسخت حقوق زنان را

َتيموری صاحب با وجود کبر سن، ھمت و انرژی و توان صدھا جوان را داشتند و سرمشقی بودند بی بديل؛ برای  ِ

  !!!ًھمه نسلھا

  !!! باد زبانزد دلھارۀ شانـاطـخ

  و

 !!!مشواد خاطرھا فراموششان ياد

 

  

  


