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  "عاطفی"سوانح مرحوم فيض محمد 

 

  

به  پا   یفرھنگ یدر خانواده ا ،"یھرو"محمد خان  يرخ يرزافرزند م "یعاطف"محمد  فيض

مادر  .نداو داشت یدر رشد ادب ینقش مھم يشانا یِ مادر  ۀخانواد الخاصهب ؛عرصٔه وجود نھاد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

گذاران ياناز بن "یاحرار"خانوادٔه  ؛بود "یاحرار"خان  يمعبدالکر یمنش ياددختر زنده  يشانا

  .دندبو "ھرات یانجمن ادب"

را در  خود دورۀ تعلم ،ندچشم بجھان گشود يدیخورش ١٣٠۶در سال  ،یمحمد عاطف فيض

 "یحرب پوھنتون"وارد  بعد ند وبرد يشبه پ یو مکتب نظام يهرشد يسۀل مست، یمکاتب بابا ول

 ،جمھور افغانستان يسرئ ينود خان اولوسردار محمد دا ياورسر يثبه ح یمدت يشانا .کابل شدند

نشرات اردو    يسرئ يثدند که بعدھا  بحبو "اردو ۀمجل"ول ؤمس يرکردند و بعد مد يفهوظ يفایا

 یئاز خانوادٔه محمد زا  یا يزهبا دوش ،ازدواج نمودند يدیخورش ١٣٣۵در سال  .گماشته شدند

خود  یفرھنگ یھايتدر طول دوران فعال يشانا .پسر است يکدختر و  ۴ازدواج  ينا ۀکه ثمر

در سال  .ژوندون بودند ۀمجل ھرات و یمجلٔه  ادب اسYم، اقچون اتف ياتیھمکار مجله ھا و نشر

 یاز مشخصات فکر .و مقام دوم سال را کسب کرد یادب يزهٔ شان جا یشعر ۀمجموع يک ١٣٣٨

Yبه تنبور و  یزخمه ا یداشته و گاھ يقیھم به موس یکه دست ،بوده ينا يشانا يگرد يقو ع

   .دزدنيم يهرمونبه ھ یانگشت

 يداز کابل به ھرات تبع یاعر به خاطر سرودن شعرش یذکر است که بار يز قابلنکته  ن اين

  .يدرا تحمل نما يشانا یانتقاد یوقت نتوانست شعرھا یشدند و حکومت شاھ

 یادب یھايتفعال يانکه در جر ،ھرات يدانسپ یو مو ياناز فرھنگ ،ينیام یYم نبغمامور  جناب

  :يگويدم ينچن یآن سالھا قرار داشته در مورد محترم عاطف

 ياربس ینظام يک يشانحال ا ينبود و در ع یمشھور يسندۀشاعر و نو یاز جوان عاطفی« 

که  زمانی. يشناختندم نمونه افسر  يکبه صفت  ، او رايشانا یھمدوره ھا  ،ھم بودند یخوب

 "است يراز شمش يشتردر قلم قوت من ب"سروده بود که  یدفاع شده بود شعر يرداوود خان وز

او را  اساس بود که ينا جان و تن مرا فرسود بر يتکه عسکر يگويدشعر به داوود خان م يندر ا

  ».دادند اردو تقرر ۀمجل يريتبه مد ینظام ۀاز قطع

 يطمح ينهآئ" موسوم به مجموعۀ شعری ايشان چاپ و نشر يتولؤمس ينی، کهام روح هللا آقای

  :ينويسندم يندر مورد شاعر چن ،را  برعھده  گرفتند"

ظاھر  ینظام وقت در خفقان حکومت شاھبودند که در چوکات  یاز آن قلم بدستان یعاطف استاد« 

، قلم يکردندو مدح م يسرودندشعر م یباراز قلم بدستان ما در يادیخان ھمزمان که عدٔه ز

، ھا از غYف برآمده  بود يعدالتیشده بود که بجان ب يرناگز يرھا شمش ياریانتقادش به جان بس

 يهرو به باران گر یصالح یعل يدنان شبش به قول س یکه برا يتيمیو کودک  يوهب زنکه حق 

در  ...بودند که بقول خودشان  یدر آن دوره  کسان یمخاطب قلم عاطف. يابدب ی، چاره ايکردندم

  ».... بودن عدل و داد بسته ۀو درواز أس امور ما نشسته ر
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 یبخوب يمنتوان يدقطعه منتشر شده بود که امروز شا عهقط گفته و ئیدر ھمان فضا "يطمح ينهٔ آئ"

آن ھم  يخواست؛م یچه ھمت و شجاعت یدر چنان زمان یئشعرھا ينو نشر چن گفتنکه يم، بفھم

  .تشابر عھده د یرسم یا يفهوظ یکه خود در چوکات نظام یکس یبرا

ايشان . استبجا مانده  "يطمح ينهآئ"  بنام یمجموعٔه شعر يکفقط   یجناب عاطف ازبا تأسف که 

، و سروده يرسال اخ ٣۵شان از  خود يددچشم از يخجمله نگارش تار از ــ ھم داشتند يگرد یآثار

شاعر . يدندگرد يقطعمٔه حرشان ھمه  یبه خانٔه مسکون یر اثر حملٔه راکتبانه که بدبختــ  ئیھا

که  یاما با عشق ،شد يسرم ی شانبرا ينیپناھگز مھاجرت و ينۀزم ينکهبا وصف ا ستوطن دو

   : ...ن شا داشتند بگفتٔه خودِ  يھنبه م

  يم؟چه بگو ینرفت  ربـــرا غـچ يندگو

  يمن افتاده به پاــــــــــحب الوط زو�نهٔ 

  !!!يردو نم ستملت مظلوم نمرده  اين

  يمون شھداــــوارث خ ،به کف شمشير

vتنھا با خانمش که در طول  ،دور از فرزندان يشسال در کشور خو ٨٣به عمر  يشانا خرهبا

  ؛چشم از جھان بستند١٣٨٩حوت  ١۵ يخبتار ،بود يشھايئو مؤنس تنھا ياور یزندگ

 !شان باد یجا ينبھشت برو روح شان شاد  

 

 


