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  هنکتدو فقط 
 

که  عارف فاروق جناب دوست خوش ذوقم  که بنام قلب اروپا شناخته شده است  روحه آلمانسست واند سال قبل در شهر کالیب

. گفتم ردک دعوت ها  رستورانیکی از را به  بنده ، بوددارای معلومات کافی  در بخش موالنا شناسی ولی هنوز جوان مجرد 

که  رستوران مگرگفت  صحبت ما گرم است.   در جوابم ، باشیم در خانه من از تشریفات زیاد خوشم نمی آید، بگذار همینجا

جای تلفونی تلفون خانگی اشرا برداشت  وبرای ما . فرق دارد جهانبا تمام رستورانت های زیرا   دیآ یم انت خوش میرویم

 ریزف کرد.

 ؟بودم که چگونه با رستورانت های دیگر فرق داردعجیب ت در تا رسیدن به رستوران  

 یدارا یولبسیار ساده  و بدون تابل دیها سف وارینداشت فقط تمام د یجالب زیرستوران چوقتی رسیدیم وداخل رستورانت شدیم  

بنظر می   و روزنامهمثل صفحات اخبار  شد ینوشته شده بود واز دور خوانده نمآنهم بارنگ سیاه ها  وارهیکه برد ینوشته ها

آهسته آهسته تازه وارد متوجه  اما. و نوشته ها هم از دورخوانده نمی شدند شد یدر نگاه اول آدم تازه وارد به آن متوجه نمرسید 

 . ندبود جستجو  مشغولی چیزی روبدیوار در جستجو اشخاصیرستورانت  یدیوار ها  وکنار شد که در هرگوشه یم

جناب عارف ی کرده باشم چیزی نگفتم زیرا برای من چیز جالبی نداشت.   راچون خواستم حرمت و دعوت دوستم را ارجگز
همین است؟ خوشبختانه  جهان. شاید بپرسم که این رستوران بی نظیر من بود جانب از یفاروق سکوت داشت ومنتظر سوال

توجه ام را جلب  نوشته شده بودند یوهنر یعال اریبس یجهان با خط ها یبه تمام زبانهاکه  آبروریزی نکردم متوجه نوشته های 
 دهیترس دهیترس اطینداخت. من با احتا یم رتیح بهانسان را هنری خطاطی شده بودند که  وعالی  ،این نوشته ها بحد زیبا،  کرد

 باها باشد ؟ جناب عارف فاروق که قبال ً  ییبایز نیدر ۀخود ما ممکن است کدام  جمل یبه زبان در دمیشد پرس یکه باورم نم
مرا در  که جناب عارف فاروق  میها رفت واریاز د یکیب میرخاستب ی خود!  هردو از جاایبود ومرا گفت بآشنا ین رستورانت ا

 چنین جلوه گر بود. دیگربرابر باالترین شعر زبان دری قرار داد . شعر معروف حافظ در بین نوشته های 
  

 فلک را سقف بشگافیم وطرح نو در اندازیم.           بیا تا گل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم 
 

واز انتخاب عالی صاحب رستورانت آلمانی   خاصه،  آنهم دریکی از رستورانت های با خواندن این شعر آسمانی بالتشبیه آیات گون

اشک  شوق   خوشی فرطاز وتوجه جناب عارف فاروق که مرا به این مکان بی نظیر آورده بود  چنان  خوشی مرا دست داد که 

 در چشمانم حلقه زد  و سخن در زبانم بند آمد. 

 اضافه میکند : همین غزل حافظ که در حافظه داشتم تداعی شد که حافظ   مقطع 
 

 بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم          ورزند در شیرازسخندانّی و خوشخوانی نمی
 بود که  می فرماید:آشنا چراکه حافظ خود به زبان دری 

 که لطف طبع سخن گفتن دری داند             ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
  

 دیگران درین رستورانت مرا به حیرت انداخت. یگذشته ازینها انتخاب بلند ترین اشعار یا جمالت از گنجینه های زبان ها

اما عارف فاروق  بازهم  ،دیدیم ودوباره بجای ریزرف شده خود برگشتیمچند دقیقه خطاطی های زیبا را در روی دیوار ها 

های زیبا خطاطی با چنین من از آن سوال آگاه نبودم. تا اینکه دیدن اینهمه زبانها بر روی دیوار ها  ه منتظر سوالی  دیگربود ک

 که بپرسم :  وادارم کردو هنرمندانه 

 بلی.  . تاجایکه اطالع دارم است عارف فاروق جواب داد هاایا از تمام زبانهای جهان درین دیوارهای نمونه ـــ  

؟  دیدم  جناب عارف گفت بلی ومرا به دیوار دیگر وجود داردهم کدام جملۀ  " پشتو "ماسیدم پس از زبان رسمی دیگر پر 

 که از یدبگوخواننده محترم شما نوشته شده بود: حاال بر دیوارعالی ای  رهنمایی کرد متوجه شدم که  به زبان پشتو چیزی 

 دیدم ؟ کرده   نقشدیوار   برو انتخاب  زیبای پشتو را  شعر یا یا کدام لندی زبان پشتو کدام جمله زیبا  هایی زیبای
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اند. من در زبان ه درج صفحه دیوار کردعمیق  بنابه تحقیق  ی زبان از هر بادیدن آن متیقن شدم که صد فیصد انتخاب عالی را 

 بود؟رقم شده  یافتم که بیشتر در حیرت غرق شدم. میدانید چه را پشتو نیز مثل شعر حافظ بال تشبیه  کلمات آیات گونه 

  نوشته شده بود : خوشحال خان ختک کالم 

 او که ته وایی چه زه یم            که زو وایم چه زه یم  

 نه به ته ایی نه به زه یم                               

 او که ته وایی چه ته ایی     او که زه وایم چه ته ایی                  

 هم به ته یی هم به زه ایم               
که متاسفانه بنده قادر به دانستن  و خواندن آنها نبودم.      نداز زبانهای دیگر کشورم نیز چیز های جالبی  در دیوار ها وجود داشت

  رستوران  ایندیدار دارد. م ومفهو آنگاه دانستم رستورانی که با تمام رستورانت های جهان فرق دارد ویگانه است چه معنی 
  میسر شد.دوستم بلند ذوق که از برکت  بود م در زندگی انیک  واقعۀ واقعا ً 

 
 ساخته بودند  بنام در غرب را مسیح که فلم بسیار جالب و غوغا بر انگیز از حضرت عیسی  استاین  مدیگر ه اینکت

(the last Passion Christ که آن پیامبر بزرگ را چگونه یهودی ها شکنجه کردند وچگونه به صلیب کشیدند.  زمانیکه )

برای  جلجتا بطرف تپه را  ع عیسی  و خته بودنداندازنجیر های سنگین  عیسی را بعد از شکنجه های درد ناک به پاهایش
از ساخته های   ای صلیب زدن می بردند شرنگ شرنگ زنجیر های پاهایی عیسی مسیح ع  بگوش ها میرسید درین وقت نغمه 

مرا    ه خبروینه آشناشرنگ دی پایزیب د عالمون: آشنا هستیممه با آن هکه پخش شد  ستانروان شاد زاخیل هنرمند توانای افغان
 .ساخت نقلبم
شکنجه وتحقیر  ی سنگین که  دشمنان میخواستند عدالت  عیسی مسیح را کم جلوه دهند  و او را با زنجیر های سنگین زنجیر ها 

 آهنگبا این  )،شگنجه گران برخالف پیامی   زاخیل  استادای  شده ساخته آهنگ از فلم کمپنی منظور دایرکتر بلند فهم  مگرکنند 
پای زیب های تو اند که برتری وبلندی عیسی مسیح را چنین برجسته می کند:  یعنی  زنجیر های پاهایت  در راه عدالت  (

یعنی  زنجیر های پاهایت پیام بیداری  وعدالت را به جهانیان  ند.باصدای  شرنگ شرنگ آنها عالمیان را خبر ] بیدار[ میک
  1.  د عالمونه خبروینه آشناشرنگ دی پایزیب میرساند : 

تا کنون جوابش را ندارم. ؟ بود شده دریافتاز جانب پرودیسوران فلم چگونه  عالمونه خبروینهکه  رااین برداشت بزرگمنشانه 
 خاص داشت.  وحیرت افتخار، برایم زیبایی اما این نکته 

اگر تفاهم درست  در بین انسانها  به این آرزو که شریک بسازم میالدی  2019سال  آغازرا خواستم با دوستان درین  نکتهاین دو 

بو ویا مانع را نمی شناسد که از کجا و از کی است.  با أتجربیات همدیگر در راه بهبود انسانیت هیج تباشد.  انسانها ازهنر ها و 
وطنداران را بشناسیم و  وطن را مثل همیشه در راه شگوفایی اش مدد گار وبخصوص  انسانها تمام باید چنین بزرگ اندیشی  

گپ رو نباشیم وبا خود نند بشناسیم. ما دامن می زوطنداران که آتش نفاق را دربین  را خود فروختگان بی آرزم وسخنان  باشیم.
یی خواهیم یافت. در آرزوی رهاالم آنگاه از دست ظ، بد را ازخوب بشناسیم . گفته ها را محاسبه کنیمعاقالنه دور از احساسات 

  خوشبختی ملت افغان. 
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