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 02/04/2016                                         دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی
 

 "تیموری صاحب" گزارش مراسم تدفین

 

 !!!باشد "تیموری صاحب" خوابیدهکه  چنان می نمود،

کمر کوهستان و در  "1ُگسالر""تیموری صاحب"ِ بزرگوار را به خاک سپردیم؛ در قلب شهرکی به نام ، 2016مارچ  31، دیروز

، و دورترک از قبر تیموری صاحب، خانم Feldstrasse 52". در محوطۀ قبرستان، واقع 2هرتس"زی المان موسوم به مرک

مرحومی ایشان "بی بی معظمه" دفن گردیده اند، که در ماه می پارسال پدرود حیات گفتند. گفته اند، که "تقدیر به تدبیر تغییر 

این دو افغان مهجور، در جائی مدفون باشند، که از خاکش بوِی سنگیِن وطن می  نپذیرد!!!". مگر تقدیر تدبیر کرده بود، که

 خیزد.

دیروز پیش از دیگران خود را به قبرستان رساندم و وقت کافی داشتم، تا الواح قبور را یکه یکه از نظر بگذرانم. دو قبر تازه، 

ِک قبرها را دیدم، که  کامالً متشکل از سنگ است و نزدیک هم کنده بودند، که یکی مربوط بود به "تیموری صاحب". دل خا

                                                           

است ــ قرار دارد. نه چندان  در منتهاالیِه باالئی کوهستان مرکزی المان ــ که از شمال به جنوب کشیده شده Goslarــ شهرک زیبای گسالر  1

 خود را می یابند.   "خانۀ خاک"دورتر از مرکز شهر، قبرستانی ست، که مسلمانان هم در آن 

 ــ کوهستان و یا سلسله جبال کم ارتفاعی در مرکز المان از شمال تا جنوب افتاده است. این کوههای بسیار معمر، که هرکدام حاال به حساب 2

 ترجمله کرده ام. "کوهستان هرتس"یاد می شود و من آن را  Harz-Gebirgeامده و پوشیده از جنگل است، به نام ما در هیئت تپه در
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گویم، در هردو معنا ست؛ هم در معنای مینتیجه گرفتم، که "بوی سنگین"ِ وطن از خاک این شهرک باالست. وقتی "سنگین" 

 بلکه "یک تکه سنگ"."ساخته از سنگ" و "باتمکین" و هم در معنی "سنگی" و 

، و کرد ین شده بود و دقیقاً چنین هم شد. آخرین نفری که درین مراسم باید شرکت میچاشت تعی 12مراسم تدفین ساعت شروع 

بود، شخص مال بود ــ مالی ترکی ــ که دوان دوان به طرف قبر می شتافت. بعد ازین و ضرور در ضرور شرکتش هم الزمی 

که آن بزرگوار  نمودم و چنانم به نظر رسید،شخصاً دوبار من این کار را که حاضران برای آخرین بار روی میت را دیدند ــ و 

هیچ آثار مرگ از چهرۀ شان نموددار نبود؛ اما مرگ مرگ است و خوابی ست ابدی، که بیداری از آن  گویا خوابیده است؛

  ــ تابوت را در خانۀ خاک گذاشتند. متصور نیست!!! 

ا المانی، تشریح داد، که به دری ترجمه  می شد. مردان از پشت مال با تمکین تمام نماز جنازه را به زبانی که ندانم ترکی بود ی

مال صف بستند و زنان مانند همیشه محروم از خواندن نماز جنازه ماندند. زنان و مردان مگر دور قبر حلقه زده بودند، که یک 

دون تفریق جنسیتی دورادور قبر و متباقی از مردان. از حسن این مراسم بود، که زنان و مردان بحلقه متشکل از زنان بود نیم

ویا تدفین گرا گرفته بودند. در مراسم معمول مسلمانان، رسم سخیف و فرسوده چنان است، که زنان دور از قبر باشند و مراسم 

 ص به مردان.تخباید مردانه باشد و م

جناب انجنیر صاحب محمد هاشم بعد از ادای نماز جنازه نوبت سخنرانها آمد و اولین سخنران برادر کهتر تیموری صاحب، 

"رایق" بود، که خود را از ورجنیای اضالع متحدۀ امریکا رسانده بود. ایشان با الفاظ شمرده و مؤثر از دوره های مختلف 

هم بیتی چند از تیموری جِه همه قرار گرفت. ایشان در آخرزندگانی خانوادۀ بزرگ و گرامی خود حکایتها کردند، که مورد تو

 که در شفاخانه و از بستر بیماری با دستان لرزان نوشته بود، خواندند. مصراع اول این نشیده چنین است:صاحب را 

 !!!دردی شدید در قفس سینه ام رسید

 آخرین شعر خویش را به رسم وداع انشاد فرموده بودد. این پارچۀ تیموری صاحب بزرگوار گوئی

ی مختصر و نافذ کرده و آن بزرگوار را پدر معنوی خویش خطاب نمود. دتمند تیموری صاحب صحبتاسپس یکی از دوستان ار

دری بسیار شیرین، محبت و  " رشتۀ سخن را به دست گرفته و بهازان بعد نواسۀ دختری تیموری صاحب به نام "گاللی جان

 ود.عالقۀ مفرط خود را به "بابه کالن جان" مرحوم خویش ابراز کرد، که واقعاً جالب و قابل شنیدن ب

 ر و نزدیک المان و ممالکاشتراک کنندگان که جم غفیری به مراتب بیشتر از یک صد نفر بودند، با اخالص تمام از نقاط دو

عکس پیشگوئی اوضاع َجِوی، بدون باران گذشت و کسی ازین بابت اذیت بر بدانجا شتافته بودند. هوا هم گوارا بود و  همجوار

 نشد. 

من که از مدتها به فامیل تیموری صاحب عالقه گرفته بودم و خرد و بزرگ را به نام می شناختم، هریک را در آغوش کشیده، 

ماریا جان و ظاهرجان  ناهید جان، برادر ــ و  ــ هاشم جان رائق،س همه دادم ــ در رأ مورد تفقد قرار داده و جداجدا تسلیت

چندبار مرا دیده بودند، خوب می شناختند و دقیقاً می دانستند، که ارجمند  این متعلقاناکثر  را.ــ فرزندان ــ مرحومی تیموری 

ت کردند. و  تیموری صاحب تا چه حد مورد احترام و ارادت من بوده اند. ازین رو هرکدام به رستۀ خود اظهار عالقه و صمیمی  

 دختر گرامی تیموری صاحب، "ماریا جان"، فرمود:

 «ما قطع نکنین، که از شما بوی پدرم می آید!!!کتی  هتان! رابطۀ ماروفی صایب»

چون هاشم جان رایق ضمن بیانیۀ خود از من درویش هم نام برده بود، بعد از ختم مراسم تدفین بسا عزیزان پیشم آمده و ابراز 

بودند و با نوشته ها و مقاالت درویشانه ام  عالقه کردند. اکثر اینان، از عالقه مندان پورتال  آفغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

کامالً آشنا. یکی ازین عزیزان نوآشنا، مقاله ای از این قلم را در وبسایت ارجمند "آریانا افغانستان آنالین" خوانده و سخت پسندیده 

 امه یافت.ضمن معرفی خود، سر صحبت را باز کرد که تا آخر مراسم بعدی ادتازه آشنا ین عزیزان ابود. هرکدام 

سپس رهسپار مسجد ترکها شدیم، که محل فاتحه گیری بود. چون نماز پیشین در پیش بود، تعدادی از پیر و جوان چند رکعت 

وقفه  که بهنماز پیشین، مراسم فاتحه شروع شد. اما مالی باانصاف ترک برخالف رسم افغانان،  اداینماز نفل خواندند. بعد از 

یکدم سوره ای چند از قرآن را قرائت کرده و با خواندن دعائی نچندان طوالنی را می خوانند،  های مختلف سوره های طویل

 در حدود ساعت پنج بعد از ظهر خاتمه یافت.بعد ار دعاء و فاتحه رسید و مراسم  نان خوردنفاتحه را ختم کرد. در آخر نوبت 

المان  صورت  Offenbach پیشین در شهر 16تا  14عت قابل تذکر این، که فاتحۀ بزرگ، روز یکشنبه، سوم اپریل از سا

هر روز پورتال  خواهد گرفت ــ طبق اعالن فوتی فامیل تیموری صاحب فقید، که از چند روز بدین طرف در صدر صفحۀ

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" می درخشد. 

 درگذشت تیموری صاحب بزرگوار:با 

  ؛ز و واجب االحترام خود را از دست دادندوب و معز  فامیل و دوستان یک بزرگ محب ــ 
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، و انسان صریح اللهجهو  آزاده نویسندۀ شیرینکالم و دراک، یشاعر و دنیای شعر دری، و حلقات فرهنگی و ادبی وطن  ــ

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

 !!!ی بودند بی بدیل؛ برای همه نسلهاان صدها جوان را داشتند و سرمشقتیموری صاحب با وجود ِکبَر سن، همت و انرژی و تو

 !!!باد زبانزد دلها رۀ شانـاطـخ

 و

 مشواد!!!خاطرها  فراموششان یاد
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