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 2015 جون 8                  عبداالحد ناصرضیایی

 رد "پژواک"ـمع حقیقت که نمیـنم آن شـم

 زنده ام تا زمن این یک دو سخن می ماند

سال از وفات شاعر، دانشمند و دیپلومات شهیر وطن مرحوم مغفور سفیر کبیر جاللتمآب عبدالرحمن "پژواک"  بیستامروز 

این ضایعۀ جبران ناپذیر برای وطن و هموطنان و به مصداق عنوان باال خواستم با نقل یکی دو  میگذرد.  به مناسبت سالگرد

 سخن دیگر آن ادیب توانا یادی از آن مرحوم بکنم.

به حیث آتشه و بعداً سکرتر دوم نمایندگی دایمی افغانستان در  1968من در ماه جون 

خدمت وطن در آنجا اجرای وظیفه به  1972موسسۀ ملل متحد مقرر شدم و تا جنوری سال 

حمت و نیز از اعتماد کامل جاللتمآب سفیر مرنمودم. در تمام دورۀ ماموریت از لطف و 

کبیر عبدالرحمن " پژواک " نمایندۀ دایمی افغانستان در موسسۀ ملل متحد برخوردار بودم 

ین مدت و بعد و از رهنمائی های مدبرانۀ شان مستفید. لطف شان به حدی بود که در تمام ا

از آن نسخ اصلی قلمی اشعار شان را به من اعطا کردند. بسیار آرزو دارم این اشعار را 

و عالقمندان شعر و ادب چاپ کنم اما وضع نابسامان  روزی برای مطالعۀ هموطنان

پژواک  "اقتصادی تا حال چنان فرصت را برایم میسر نکرده است. هنگام اقامت سفیر کبیر

وقتی ا تمتحدۀ امریکا و پاکستان بعد از کودتای کمونیستی در افغانستان عزیز " در ایاالت 

ایشان مکاتبه داشتم و در یکی از نامه های خود حتی یک شعر ناتمام خویش را برایم  صحی ایشان اجازه میداد ، با که وضع

 نشد.فرستادند و وعدۀ تکمیل آن در آینده را دادند که متآسفانه دیگر برای شان ممکن 

 رحمن "پژواک "لدر مورد سیرت و شخصیت جاللتمآب سفیر کبیر عبدا یطی سال های متمادی آشنایی و معاشرت واقعیت های

 دریافتم که قرار آتیست :

اما از مکر و ریا  ندوم "پژواک" مسلمانی بود دارای ایمان و عقیدۀ راسخ. راجع به اسالم مطالعات و معلومات زیاد داشتمرح

 ایشان به صراحت تام می گویند : ن.سخت گریزا

 " این کار خطا باشد بر نیت ما "پژواک بر کردۀ ما هرکس انگشت نهد برجاست

 یا

 اما ببـیـن که رخـنه در ایمان نکرده ایــم شایــد مالمـتـیــم بـه نـزد خـــــدا و خلق
 

 مرحوم "پژواک " از اتکا به هر چه سخت بیزار بودند :
 

 خوب شد خوب کـه از یـاد مسیحا رفـتـم  ــرو منـت او خوب نبودزنــدگی  در گـ

 یا

 ابــا از دست کشی هــای مسیحـــا کردم جـای دل پر درد مــرا جان میداده چون ب
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 این شاعر توانا عاشق آزادی بود :

 

 گر قفس پهنای عالم بود بر ما تنگ بود  عشق آزادی ما رنــج گرفتاری فــــزود

 یا

 به زیر سلـطـۀ اغـیار و خائـنـــان پایید گ استنگی نعظمی که زنددرین مصیبت 

 دریـدــرآنکه زیست ببایست پیـرهـن بب ه ُمــرد نشاید گریستن " پژواک"ـــرآنکب

 

مرحوم " پژواک " در دوستی و همدلی سخت پابند بودند و محبت و صمیمیت ابراز می داشتند. مرحومی در رثای مرحوم 

 فتند :سرور " گویا " گ
 

 فغان و نالـۀ من از جدائی از "گویا" ست فغان مـولـوی فـریـاد دوری از اصل است

 حیات درد شگفتی و مرگ طرفه دواست به بازمانده یی چون من چو دوستان رفتند

 

 و در مرگ مرحوم عبدالغفور " برشنا " اظهار داشتند :
 

 ه فــــــــروزان نشستهدریـغـا که مـا  دریـغـا که  مـهــر درخـــــشان نشسته

 انی" و "بهزاد" بر آن نشستهچو "م  شانـــده "برشنا" به کــرسیهـنـر را ن

 مـیـان مـهـیــن ارجـمـنــــدان نشسته به شعر و به نظم و به نقش و به موریک

 ان سخت ناالن نشستهــبـبـیـن همزم  به نادانی خویش و مرگ تو "پژواک"

 

 الح الدین " سلجوقی " چنین نالیدند :و هنگام مرگ مرحوم عالمه ص
 

 که مرگ پیر طریقت مصیبت برناست سیه بپوش چو "پژواک" ای جوان امروز

 چو مـردن دل  و کـوری دیـدۀ بیناست فرو نهشتن مژگان و خواب " سلجوقی "

 

 مرحوم " پژواک " سخت عاشق وطن خود و مردمش بود و اظهار نمودند :
 

 ۀ خـاکـی وطن پرستان راذرچنان کـه    پرستــان را هـزار خــم نکند مست مـی

 

سفیر کبیر عبدالرحمن "پژواک " ماموریت های پی در پی خارج از کشور را یک نوع اقدام مصلحتی از طرف مقامات عالی 

 تعبیر می کردند :
 

 مـتـو ز دل ها رف ر ها ـظـته ز نــه رفــترف ار و دیارــن از یـدم دور به ناچار مــتا ش

 یا

  هیستت" در وطن همه جا جای ما " پژواک خویش ز نامم جهان پر استیار ددور از 

 یا

 رقـصی میان حـلـقــۀ مستان نکـرده ایــــــم یاردیار و "پژواک" سالهاست که دور از
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رد مو 1970اما در عین حال در جواب یکی از دوستان که عدم اشتراک مرحوم "پژواک" را در امور سیاسی کشور در سال 

 وشتند :انتقاد قرار داده بود ، چنین ن
 

 ز هـر گـل بـوی امـیـدی شنیدیم  میسحـر با گـل بـه گلشن سر کشید

 که او گـل چـیـد ما دامن بچیدیم  فریبی خورد دل کش ما نخوردیم

 

 و در جایی دیگر به همین نوع انتقاد چنین جواب می دهند :

 

 ی در دل افــالک ما نیستدرخش  مگو آتش در آب و خاک ما نیست

 ندایی درخور"پژواک" ما نیست  درین کهسار اگـر خامـوش هستیم

 

 شاد باد روحش شان
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