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باستان هرات از فرهیخته مرد یاد به  
 

 با آنجا در. بود آلمان به سفرم آن علت و ام ننموده باز را آنالین جرمن افغان آشنایم پورتال دروازۀ که است مدتی

 مراجعه منزله ب که دیشب. نمودم سپری خوش روزهای بهار زیبای موسم در گذار و گشت و دوستان از وادید دید

 و جالب های نوشته عالم یک که شدم متوجه گرفتم، احوال کند گالیه اینکه بدون زبان بی قدیم یار از و نمودم

 .است گردیده نقش دوستان توانای قلم با آنالین جرمن افغان صفحه   روی موزندهآ آنها از بعضی

 

 نمی پسندم قابل نگاه هیچ از که شود می مشاهده تاز و تاخت نوع یک نظرخواهی کلکین در که مدتیست از متا سفانه

 :گویند می خود صحبت در که ام شنیده بارها افغانستان در ما مردم بین. باشد

 ما بین متاع چی ما ماحول در که نمیدانم هیچ ،«میشه زده خوبی به گپ برادر»

 جدال در باهم آن به رسیدن عدم یا و رسی کم به نسبت که است تقسیم قابل

  .مطلب باالی برمیگردم گذاشته کنار گویا فرع را اشاره این.  هستیم

 چاپ آنرا دیگر تای چند کردم مرور را مضمون چند که پورتال در سیر ضمن

 خاطر راحت با و مساعد زمان در تا گذاشتم مربوط های دوسیه در و نموده

 .بتوانم کرده مطالعه

 روزیکه زیرا میشود خاطرم رنج باعث میهنم داخل رویدادهای و روز اخبار

 تغییری که رفت می گمان کرد خداحافظی سیاست صحنه   از حامدکرزی آقای

     سید  سیاسی افق در افغان معصوم مردم و مملکت نفع به حکومتداری رِوش در

 ضیاء الدین سخاسید                

 زمان گذشت با امروز لیک یافت، خواهد رهائی دهه چندین مخمصه   ازاین افغانستان و آمد خواهد وجوده ب کشور

 ازآنکه قبل دیشب   .ناراحتیم اصلی منشا   ستا این و خورد نمی به نظر  وطنم کوچک جهان در ملموس تغییری کدام

 از یکی که آمد یانسانهای از یادم و کرد رخنه خاطره ب هرات به قبلم سال هشت اخیر سفر َسربمانم خواب دنیای به

 حیثه ب آنرا هوای اولین که، یخاک همان زیر هرات در امروز که لودین عزیزهللا عزیزم دوست آن های بهترین

 .مکانش برین جنت و شاد روانش. است آرمیده ابدیت در بود، کرده تنفس هرات فرزند یک

 گردید باز ما روی به متحده ایاالت رهبری به اتالنتیک پیمان جائر قدرت حمالت از بعد کابل های دروازه زمانیکه

 من و داشت وظیفه آنجا در پدرم که م1959 سال از من و کشید هرات باالی ما صحبت لودین داکتر با روزی

: گفت محبتش با و خوش صدای با لودین. کردم یاد گذشتاندم، می آنجا در آلمان از خودرا تحصیلی سمستر رخصتی
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 از بعد روز چند و شد گفته صحبت در جمله این. برویم هرات روزی چند بیا است، کن خسته عید روزهای در کابل

 .شدیم هرات رهسپار آن

 .شد ِآغاز ها مهمان ورود دیگر روز و پخش دوستانش و ها همسایه بین در زودیه ب لودین مرحوم مواصلت خبر

 و داشتند آشنائی کمینه این اسم با آنها اکثر که داشتند تشریف نیز هرات موسپیدان از تعداد یک لودین دوستان بین در

 .نمودند می شده زیرخاک های گذشته از یاد محبت با

 و سخا نامه ب را خود وی. شدیم صحبت داخل و نشسته خوشآیند سیمای و نافذ های دیده با مردی پهلویم در شبی

 و کشید شخصی مطالب به گمرکات و وارداتی اموال عواید از ما های صحبت. کرد معرفی هرات والیت مستوفی

 اجتماعی و حماسی اشعار سرودن در برآن عالوه و نوشتن در من از بهتر وی و کمتر بنده که شدیم متوجه دو هر

. گردید می عمیقتر ما های صحبت و تجدید روز هر تقریبا   بودم هرات در که وقتی تا شنائیآ این. دارد بلند دست

 بعضی امروز که گذاشت گار یاد به را هایش سروده های رساله از جلد پنج ملیح تبسم با کابل به بازگشتم از قبل

  .برم می لذت خواندنش از و مطالعه نراآ صفحه   چند بخوابم آنکه از قبل اوقات

و  – سوگ در یا سورنامه – باد در غزلی – برده خواب به کاکل آی، – تلخ غزل: عناوین با سخا آقای های رساله

 بکر و ناب های چکامه مطالعه   از بار هر و بوده کوچکم کتابخانه   زینت و زیب که، دریاهاست صدای بیصدایی،

  .شود می حقیر این ناشدنی فراموش خاطرات تجدید و شده روشن ذهنم در فرهیخته مرد آن چهره   وی

 دیشب .است زنده زندۀ ام سالخورده ذهن در روزگار آن ماحول و محیط لیک گردید سپری ما دیدار از سالها

 .کرد جلب را نظرم!« افراشتگان قد ای» وعنوان میکردم سیر «دریاهاست صدای بیصدایی،» رساله   درالبالی

 دوستان تا آرزومندم بل گزارم میان در گرامی خوانندگان به ها گفتنی این مطالعه   از را خود احساس خواهم نمی من

 .دارند عزیزش خود زعم به کنند درک آنچه هر خود تا سازم سخا عزیز دوست های گفته شریک را

 :سخا از چکامه   اینک و شما این

 
 ! ای قد افراشتگان

  
 مشوید  اشتگان! داس شقاوتفــرا قــدای     
 رت مشویدغـاکشت این دهکده را در پی     

 

 شده است پر بوی بهارانخاک، اینجا همه 

 است هشـد ا، همنفس نغمه  بارانهــوو 
 

 از گل گردد پـرزمین را که  یـدذارـبگ
 ل گرددـیـر از باغ تخـت زـبـن سـمـو چ   

 

 ن خاطره هاـد، زمستانی تریـذاریــبگ  
 ی از هستی ماار ذره ــه دور، ز ودـشـب   
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 ودشرده ـژمـل پـسم گـتب ــدذاریــنگ
 ودرده شما ب   دهِ  وایز هو طراوت،   

 

 ما مست ز آوای خروسان شده است دهِ 
 پریشان شده است سخت، شبو سیه  چرده  

 

 ذارید که شب، در تب خود داد کشدـبگ
 ده فریاد کشدــر، از دل این دهکـو سح

 

 مـر گشته و، در بگشادیـرای سحـما پذی

 مـر بگشادیـــه امید تماشای سحـدر ب
 

 نیدـاز کـود بـخ ـۀستـب ۀرـجـنـل از پـفـق

 ه آغاز کنیدـزمـر زمـسح انِ ـمـدیـبا ن
 

 ره هاـهر در و پنجه رو بچه خر زآقفل 
 ره ها؟ـحنج ـۀچـچه بر چه رـغ از بهـیـت

 

 رده شودــژمـپ ه ایچـنـر، غـد سحـذاریـنگ
 رده شودــا بـم ام دهِ ــورشید ز بـخ لِ ــگ

 

 د افراشتگان! داس شقاوت مشویدــای ق  
 ی غارت مشویدـشت! این دهکده را در پکِ   

 
 ست که بر قامت تان ساخته اند؟ چه لباسی

 ته اند؟ـتان تاخ ۀزویر در اندیشـبه چه ت
 

 وی شماست؟ر بی هست، که برچه نقاب عج
 وی شماست؟ـلهبی هست که آن س کدام بو و

 

 دگر است  ِزآاین تب و تاب شما، زآتش 
 رکه، راز دگر استـدا در پس این معـبه خ

 

 دور کنید ،ررـداد و شـیـی بـد در پـمشوی

 در دور کنیدـشت پـه از کـعـش فاجـآت
 

 تازید؟ را، به کجا می چه خیال است شما
 تازید؟ دار چنین بی سر و پا میـنـبا چه پ
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 دــدر بیابان شده ایـدر انـه ،رابـبه س
 ریان شده اید؟ــده چنین بهر چه عــآب نادی

 

 ان داردـه توفـوش کنید که این بادیـه
 سنگ سنگش به خدا، همت طغیان دارد

 

 ی کردیدـاین نه آن راه چنان است که تا ط

 ده را، هی کردیدـبـعـاره  حیلت صد شـب
 

 شما بیشتر است ز غوغایخشم این خاک، 

 خون حتی که ز باالی شما بیشتر است
 

 سپه  سرخ ازاین معرکه بگریخته است
 است خون صد دیو برین دشت و دمن ریخته

 

 وجب اندر وجب دهکده را، سر دادیم»
 «دادیم به خنجر به هر معرکه، صد گونهسر 

 

 ده استـون شــریخ، پر از خأن تــدام ۀهم
 بیرون شده است کدهـتا که بیگانه ازین ده

 

 دا یار بودــده را دست خـخاک این دهک
 دار بودـه نگهـطـهمان دست، برین خ و

 

 دایی داردــن ما، فیض خــخرم ـۀوشـخ
 دایی داردـا قصد جـاد، زمـب رـه هـه بـن

 

 این چمن سخت به باران صفا خو کرده
 مه جارو کردهـخاشاک عبث را، ه خس و

 

 دارند اش، همه بال طراوتـچمنی ه
 یات سحر، جمله طهارت دارندآ  ِز و

 

 دـراشتگان داس شقاوت مشویـد افـای ق  
 دـکشت این دهکده را در پی غارت مشوی                

 
 9/1/1374هرات      
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