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خاطره ای از "پرتو نادری"
طبق معمول ھميشگی وقتی از خواب برخاستم ،اولتر از ھمه و پيش ازين که دست و روی تازه کنم و يا به حساب شکم
مبارز »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« را باز می کنم .در صدر صفحۀ  ٢۴فبروری  ٢٠١٧مطلبی را
برسم ،پورتال
ِ
يافتم از خامۀ جناب "ضياء" تحت عنوان »تفنگ چره ئی!!« ،که از آستراليا می نويسد و چه ھم خوش می نويسد .مقاله
را خواندم ،که ضمن آن از آقای "پرتو نادری" توصيف بی حد و اندازه صورت گرفته است.
اگرچه يادداشت پورتال در آخر مقاله مرا اندک تسکين داد ،مگر نام "پرتو نادری" با خاطره ای در ذھنم عجين گشته
است ،که می خواھم تقديم حضور خوانندگانش نمايم:
ماه مارچ سال  ٢٠٠٢بود ،که جھت گذشتاندن نوروز نزد نزديکانم به شھر بزرگ و زيبای برلين آمده بودم .قوای بين
المللی به سرکردگی اياالت متحدۀ امريکا تازه افغانستان را در چنبرۀ تسخير خويش درآورده بودند و از زمين و زمان و
ھوا و فضای خاور و باختر بوی افغانستان باال بود .ھريک از ممالک جھان و بالخاصه کشورھای اروپای غربی می
کوشيدند بعد از حادثۀ مرموز  ١١سپتمبر  ٢٠٠١در خدمت صادقانۀ اياالت متحده باشد و ھميشه در رکابش حاضر و
ناظر و گوش به فرمان.
وقتی حادثۀ دلخراش نيويارک به وقوع پيوست ،زعمای اروپائی يکسره و بالاستثناء به حمايت از امريکا قد علم نموده و
اعالم ھمدردی و اشتراک مساعی با اين کشور جھانکشا کردند .چنانچه "گيرھارد شرويدر" صدراعظم وقت المان از
) uneingeschränkte Solidarität mit den USAپشتيبانی بی حد و حصر از امريکا( سخن گفت و تمام ھم و غم
و مساعی حکومت خود را در خدمت جورج بوش دوم قرار داد.
ضيافتھا و سيمينارھا و کنفرانسھا در ھمه جای به "افتخارِ" افغانستان برپا می گشت .چنانچه ھمان وقت سيمينار يا
کنفرانسی از طرف "انجمن فريدريش ايبرت"  Friedrich-Ebert-Stiftungـ از مؤسسات "حزب سوسيال دموکرات
المان ـ دائر شده و شش ھفت نفر از فرھنگيان دريشی دار و پيراھن تنبان پوش داخل وطن ھم مھمان انجمن بودند؛ از
جمله آقای "مھديزاده کابلی" ـ سرپرست "دانشنامۀ آريانا" در انترنت ـ و آقای "پرتو نادری".
از قضاء يک روز پيشتر ازاين کنفرانس" ،مرکز فرھنگی و ھماھنگی افغانھا در برلين" مراسم نوروز را برپا نموده
بود که در حدود چارصد ھموطن ما در آن اشتراک کرده بودند .از ھيأت فرھنگی مھمان ھم دعوت شده بود تا در
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مراسم اشتراک نمايد .ادارۀ کنفرانس به عھدۀ نويسندۀ ورزيده و مبارز افغان خانم دپلوم انجنيرنسرين معروفی ،عضو
"مرکز فرھنگی برلين" ،سپرده شده بود ـ متأسفانه فرصت دست نداد ،تا با ايشان معرفت حاصل کنم.
وی پروگرام را درست و منظم برنامه ريزی کرده و آن را موفقانه و با صالبت تمام پيش برد .خوب به يادم مانده است،
که اين خانم گرامی مھمانان را با فصاحت کامل به ھردو زبان ملی ما ـ دری و پشتو ـ خير مقدم گفت .از خوبيھای ديگر
خانم معروفی يکی ھم اين بود که دری سچه و سرۀ خود ما را گپ می زد و اصطالحات مخصوص ايران ،که در زبان
قسمت "ادب و فرھنگ" و "طرب
بسا افغانھا رسوخ يافته ،در کالمش ھرگز ديده نمی شد .محفل تجليل نوروز شامل دو
ِ
و موسيقی" بود ،که با صرف نان شب ازھم جدا گشته بودند:
در قسمت اول ادباء و فضالء و چيزفھمان افغان مقيم برلين چون خانم ليلی عبدﷲ ،آقای دپلوم انجنيرخليل ﷲ معروفی،
آقای صبور زمانی و چند نفر ديگر مطالب خود را عرضه کردند ،که ھمه شنيدنی و درخور تمجيد و ستايش بود .در
ھمين بخش بود ،که اناونسر از يکی دو تن از مھمانان خاص داخل وطن خواھش نمود تا سھم خود را اداء نمايند.
وقتی نوبت به آقای "پرتو نادری" رسيد ،با طبراق خود بر سر ستيج رفت و چنين به سخن آغاز نمود:
»اين بانوی عزيز از مه خواھش نموده که پارچه شعر "سيگار سوخته" را تقديم کنم«.
و بعد با خوشطبعی آميخته با نوعی تبختر ،بکس يا طبراق چرمی خود را دودسته باال کرده گفت:
»مه ،يک بکس شعر آورديم)آورده ام(!!!«
اين سخن با چک چک کردنھا بدرقه شد و دکلمۀ پارچۀ "سيگار سوخته" از حنجرۀ آقای "پرتو نادری" ھمچنان با ھلھلۀ
حاضران مواجه گرديد.
در بخش شاد و ھنری محفل ،که طبق معمول تعداد مھمانان به آخرين پيمانۀ خود رسيده بود ،ھنرمندان مختلفی سھم
گرفته بودند ،که در رأس ھمه آقای "حيدر جويا" درخشيد .وی نغمات و آھنگھای متعددی را شنواند و از زمره غزل
معروف موالنا را که در ھجران پير و مرادش ،شمس تبريزی با مطلع
"برويد ای حريفان بکشيد يار ما را ــــ به من آوريد يکدم صنم گريزپا را"
سروده شده ،با آھنگی دلنشين پيش کشيد و دل ھمه را تازه ساخت.
روز ديگر به محفل کنفرانس رفتيم ،که در مقر "انجمن فريدريش ايبرت" دائر شده بود .گرچه بعض افغانان مقيم المان
دعوتنامه ھم داشتند ،مگر ورود آزاد بود و ھرکس می توانست در آن اشتراک ورزد .از قضاء در ميز بزرگی قرار
گرفتم که آقايان "مھديزاده کابلی" و "پرتو نادری" ھم جای گرفته بودند.
کنفرانس دائر شد و سخنرانان مختلف المانی سخن گفتند ،که توسط يک ترجمان ورزيدۀ افغان ترجمه می شد .اينجا نيز
سبک و زبان ترجمۀ آن افغان عزيز متبارز بود ،که نطقھا را با فصاحت کامل به دری ترجمه می کرد و من بر کالم
روان و ادبی آن ترجمان ھموطن و به صالبت ترجمه اش در دل آفرينھا گفتم!!!
اما برای حلقۀ گردھم آمدۀ ميز ما و به درجۀ اول برای شخص خودم ،يک چيز جلب توجه می کرد و آن اين که:
جناب "پرتو نادری" چه سان چندين بوتل نيم ليترۀ بير  Beerرا که بی تول در سر ميزھا قطار شده بودند ،در ھمان
طبراق فرسوده و رنگ رفتۀ نسواری رنگ خود گذاشت و طبراق را تا مذھب از بوتل بير تخته کرد.
اين "جسارت" آقای "پرتو نادری" برای شخص خودم ھم جالب بود و ھم عجيب و غريب و خجالت آور.
من اين خاطره را به دسترس پورتال معظم قرار دادم و اميدوارم که مجال نشر يابد .و اگر چنين شد و اين سطور به
نظر و يا به گوش جناب "پرتو نادری" رسيد ،اميدوارم ،که تنبيھی باشد ،تا در آيندۀ دور و نزديک از ھمچو کار زشت
و شرم آور پرھيز بکنند و آبروی افغانان را در ھيچ جائی نريزانند.
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و نکتۀ ديگر:
وجه
وقتی عکسھا و تمثالھای ناموران جھان از قبيل "مارکس" و "اينشتين" و "نيوتن" را از نظر می گذرانيم ،يک
ِ
مشترک در ھمه جلب نظر می کند و آن اين که اين بزرگان آنقدر غرق در تفکر و انديشۀ خود بودند ،که فرصت آن را
نداشتند ،تا به سر و وضع و موھای ژوليده و ملنگ مانند خود برسند.

اسحاق نيوتن

کارل مارکس

البرت اينشتين
نشود ،که آقای "پرتو نادری" نيز خود را در ژست ھمان بزرگان نخبۀ جھان ،فکر کرده است؟ به عکس زير توجه
گردد:
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"پرتو نادری"
يادداشت:
وای اگر چنين انديشيده باشد.
ادارۀ پورتال AA-AA
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