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 خاطرۀ یک شب فراموش ناشدنی

جان رائق از ورجینیا مژده داد که خانم فرهیخته شاعر به تأریخ سوم ماه آگست برادرم انجنیر هاشم 

توانا لیال جان تیموری عزم آمدن به شهر همبورگ المان را دارد، اگر امکان رفتن برایت میسر باشد 

این خبر آنقدر برایم مژده بخش بود که در همان لحظه به فکر سفر جانب . به مالقاتش خواهی رفت

ر ظاهر تیموری اطالع دادم، تا نزد من بیاید که باهم به همبورگ همبورگ افتادم و به پسرم داکت

زمانی که در صفحۀ گلهای اندیشۀ جریدۀ امید یک  ۳۱۱۲من با لیال جان تیموری از سال . برویم

شعر مرا با فوتویم نشر کرده بود معرفت غیابی داشتم و آرزوی دیدن حضوریش را به دل می 

بعداً لیال جان به نشر مجلۀ اثر پرداخت که دران مجله نیز . بود پرورانیدم، که تاکنون میسر نشده

سهم کوچکی با فرستادن پارچه ای از اشعارم داشتم لیال جان با برادرم هاشم جان رائق که باهم در 

اما آنچه مرا بیش از بیش مشتاق دیدن لیال کرد آگاهی . ورجینیا زندگی میکنند رابطۀ نزدیکتر دارند

سال قبل باهم معرفت و  ۲۱یعنی  1۲۲۱الی  1۲۲۱ش بود که در سنوات پدر از هویت و اسم

ما هردو در ادارۀ جدیدالتأسیس به نام تفحصات پترول کار میکردیم که من امور . دوستی داشتیم

اداری نمایندگی شبرغان آن را به عهده داشتم و جناب عبدالملک خان تیموری قبله گاه لیال جان مدیر 

بنابر وظائف مشترک تماس دائمی باهم . ات آن دستگاه در مرکز مزار شریف بودعمومی فرمایش

داشتیم و بعداً که من در مرکز مزار تبدیل شدم بنابر رفاقت و دوستیی که باهم داشتیم او مرا به شعبۀ 

که خاطرات خوش آن زمان تاکنون در . خود جذب و مدتی زیر اثر مستقیمش ایفای وظیفه مینمودم

اندام قوی و  ده، او یک شخصیت برازندۀ دارایآنچه از او به یادم باقی مان. خیله ام باقی ستذهن و م

و چنین پنداشته میشد که بدون از قدرت و توانائی و انرژی چیز دیگری در ساختمان . پرتحرک بود

میخواستیم زبان روسی را که همۀ ما بنابر تماسی که با روسها داشتیم و . وجودش به کار نرفته است

چیزی از زبان روسی در چانته داشته باشیم، عبدالملک خان با ذکاوت ذاتیی که داشت نسبت به همه 

در عین زمان جناب شان . که سبب سهولت بیشتر در امور اداریش گردید. زودتر و بهتر یاد گرفت
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را شوخ طبع طنزگوی و خوش مشرب بودند که همواره آرزوی شنیدن صحبت های شیرین شان 

 . داشتیم و هیچ گاهی دل از گفتارش کنده نمیشد

بایاد آوری این گذشته های شیرین و مطالعۀ آثار نظم و نثرخود لیال جان که در تلویزیون ها مجالت 

و فیس بک خوانده و شنیده بودم شوق دیدارش بیش از پیش در نهادم شعله ورشد و انتظار روزی را 

 .ایممیکشیدم که جانب همبورگ پرواز نم

آگست طبق وعده ای که گذاشته بودیم پسرم ظاهرجان نزدم حاضر و آمادۀ حرکت جانب  ۱به تاریخ 

کیلومتر است که حد اعظم در مدت سه ساعت طی  ۳۲۱از شهرک ما الی همبورگ . همبورگ بودیم

شت اما مثلی که ظاهر جان هم نسبت به من بیشتر مشتاق این مالقات بود و اصرار دا. شده میتواند

من گفتم نان چاشت را خورده بعداً حرکت میکنیم، او گفت چون یافتن آدرس . که زودتر حرکت کنیم

. در شهر کالن همبورگ مشکل است هرگاه پیشتر هم برسیم در یک محل مناسب انتظار میکشیم

ظهر از شهر کوچک زیزن به راه  1۳دلیل او طرف قناعت من نیز قرار گرفت و برابر ساعت 

آدرس محل را روی صفحۀ نویگاسیون و یا به گفتۀ بعضیها عاقله جان در موتر ثبت کرده و . افتادیم

گرمی هوا شدت داشت و آفتاب به شکل سوزاننده میتابید اما بخت یاری کرد و همین . به راه افتادیم

کیلومتری همبورگ رسیدیم در افق مقابل خود ابرهای تیره ای را دیدیم که  1۲۱که به فاصلۀ 

و سردتر شد به اندازه ای که  همین که پیشتر رفتیم هوا سردتر. میدواری باران را تقویت میبخشیدا

و قطرات درشت باران نزول کرد که خاطر . سنتیگراد تنزل کرد ۀدرج 1۱به  ۳۲حرارت از  جۀدر

بعد از ظهر به همبورگ رسیدیم و محل  ۲با این هوای خوش و گوارا ساعت . ما را خوش ساخت

و چون ساعت . قات را به کمک عاقله جان و نشانیهائی که در فیس بک داده شده بود یافتیممال

بناًء . ساعت قبل رسیده بودیم هیچ کس در آنجا حضور نداشت ۴شام تعیین شده بود و ما  ۱مالقات 

 بعد از. برای گذراندن ساعات اضافی و رفع خستگی دنبال یک رستورانت و یا کافی به راه افتادیم

. گشت و گذار و پرس و پال به یک مکدونالد رسیدیم که سالون فراخ و چوکیهای بسیار راحت داشت

جان به و وسیع به استراحت پرداختم ظاهر یک چوکی کالن را و نوشابه صرف کردیم و من دغذ

این مکدونالد با . درون موتر رفت و درانجا به جای خوابی که همیشه آماده دارد به خواب رفت

زن و مرد جوانان . ودی که در یک گوشۀ دورتر از مرکز شهر قرار دارد مراجعین زیاد داشتوج

بود که  ۲پوره ساعت . و فامیلها می آمدند و برای من تماشای آنها یک نوع تفریح خوش آیند بود

. حال مرا پرسید گفتم خسته نیستم. ظاهر جان بعد از رفع خستگی و یک چشم خواب نزدم حاضر شد

شتر از یروان شدیم که بازهم چهل دقیقه پ دقیقه بعد دوباره به راه افتیدیم و به جانب میعادگاه چند

من از موتر پائین نشدم و ظاهرجان  ،ودیم و هیچ کس درانجا حضور نداشتساعت موعود رسیده ب

در  ما ناچار هردویه ب. دورادور را میگشت و به دروازه ها فشار می آورد که  هیچ کدام باز نشدند

چند دقیقه بعد شخصی را دیدیم که کتابی در دست و دروازه ها . سیت موتر نشستیم و انتظار کشیدیم

به ما نزدیک شد و خود را معرفی . ط خودش را داریمیقتی ما را دید دانست که ماهم شرارا میپالد و

ن از یک فامیل گفت با لیال جا. کرد و تخلص خود را ملتهب گفت؛ ما هم خود را تیموری گفتیم

هستید؟ گفتم ا زیک فامیل نیستیم اما نسبت به هر فامیل مشخص باهم نزدیکتر هستیم و من این 

ظاهرجان کتاب آقای ملتهب را از دستش گرفت . سعادت را دارم که با لیال جان تخلص مشترک دارم

فت من جائی کار و به خواندن اشعارش پرداخت درین اثناء تیلفون آقای ملتهب به صدا درآمد و گ

من و ظاهرجان به داخل موتر به خواندن اشعار آقای ملتهب مصروف بودیم . دارم و پسانتر می آیم

بعد معرفی . که جناب مهرین از دور نمایان شد و همین که ما را دید فهمید که در چه انتظار هستیم
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جان آمد با او یکجا به داخل طرفین اصرار کرد که با او داخل سالون برویم، من گفتم وقتی که لیال 

مهرین صاحب رفت و دوباره کتابی در دست برگشت و آن کتاب را که عنوانش . سالون میروم

نزدیک به ساعت هفت بود .            بود به من اهداء کرد( پیغام جاودان اثر محمد ابراهیم عفیفی)

ی که منتظرش بودیم قدم که از دور جماعتی نمایان شد که در پیشاپیش آن لیال جان تیمور

برمیداشت، به عجله از سیت موتر فرود آمدم و جانب لیال جان شتافتم من چون تصاویر او را در 

فیس بک زیاد دیده بودم در نگاه اول او را شناختم، اما تصور نمیکردم که اوهم مرا به این زودی 

نزدیک شدیم و من به باهم . خالف تصورم او هم مرا در مرحلۀ اول شناخته بود. بشناسد

مهربانانه گفتم لیال جان مرا مجنون خود ساختی و لیال جان چنان پیش آمد صمیمانه و ( مزاح)مزاق

جان و بعضی از به اتفاق لیال. ی می آوردزاده در مقابل عم خود به جابا من کرد که یک برادر

تنگ بود اما چون چوکیها را با آن که محل . اعضای فامیلش که با او همراه بودند، وارد سالون شدیم

ظاهر جان در گوشۀ من و . مرتب و منظم چیده بودند، میشد که تعدادی کثیری را در خود جای دهد

شد و متعاقباً قطارهای بعدی هم اشغال  گزین شدیم، قطار اول به زودی پریاجاخیر قطار اول 

. که من اکثر شان را نمیشناختم گردیدند که سرنشینان همه ادباء و شعراء و سابقه داران وطن بودند،

در قطار دوم استاد مددی و خانم نازنین فرشته جان سما را شناختم جناب مهرین و خانم مهرین را 

وقتی به دور و پیش خود نظر انداختم به طرف راستم الحاج خلیل هللا ناظم . که قبالً شناخته بودم

. م هستندین هردو دوستان سابقه و محترمباختری و طرف چپم جناب حیدر جان اختر را دیدم که ا

لیال جان چند چوکی دورتر طرف راست . حیدرجان اختر نشسته بود پپسرم ظاهر جان به دست چ

بعد از لحظه های احوالپرسی و سر شوردادن ها، سکوت برقرار گردید و همه منتظر . ما نشسته بود

بهادری عقب میز خطابه قرار گرفت و دقایق زیاد سپری نشده بود، که خانم پری وهاب . ماندند

لیال جان تیموری را ح نعد از ادای خیر مقدم مختصراً سوااین بانوی محترم ب. سکوت را شکستاند

صر از شعری یاد تلیال جان بعد از مقدمۀ مخ. سپرد جانو بعداً عنان سخن را به خود لیالکرد قرائت 

دوسال قبل سروده و تاکنون به هیچ مرجع " سایه ها خورشید گمشده در "آوری کرد که تحت عنوان 

صفحه و در هر  1۲این شعر که در قالب آزاد در . جهت نشر نسپرده و میخواهد آن را قرائت کند

صفحه یک ستون از مصرع های زیر بزیر مزین شده بود به شکل دیالوگ سؤال و جواب در بین 

نان حضار یلیال جان بعد از اجازه و اطم. شدمیبادو دلباختۀ عشق سروده شده، شاهکاری درین رشته 

شنیدن این شعر با . با آواز مالیم و به شکل فصیح و مرغوب به قرائت این شعر زیبا پرداخت

در . جذابیت کالم و معنی همه را به اندیشه های عمیق فرو برده بود و سکوت مطلق حکمفرما بود

از وجد و احساس این سالون کوچک را به لرزه در ختم حضار به وجد آمده بودند و کف زدنهای پر 

 .آورد

در . بعداً خانم پری وهاب اسم مرا ذکر کرد و اجازه داد تا چیزی به ارتباط موضوع صحبت نمایم

ری که در کنار میز خطابه قرار گرفتم و بعد از خیر مقدم مختصر از ارتباط غیابی و غیر حضو

آوری نموده و از دوستی و همکاریی که با پدر مرحومش ادجان داشتم، یطی سالیان چندی با لیال

داشتم، ذکری به میان آوردم و یاد آن بزرگوار را گرامی داشتم، که طرف دلچسپی خاص لیال جان 

قبالً سروده داشتم قرائت " ای شاعر"قرار گرفت و در ختم شعری که خطاب به شاعران زیر عنوان 

بعد از من پسرم . ام شعراء و طور خاص خود لیال جان بودمخاطبم درین شعر طورعام تم. نمودم

قرائت کرد که طرف دلچسپی قرار گرفت اما " صدای زن"داکتر ظاهر شعر خویش را زیر عنوان 

دوست گرامی و شاعر ارزنده جناب ناظم باختری که در پهلویم نشسته بود و کمی عاللت مزاج 
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سروده بود، تقدیم لیال جان " بانوی خجسته "نوان داشت از جای بر نخاست و دوبیتی را که زیر ع

 :کرد که من یاد داشت کردم و آن چنین است
 

 وش آمدی      با  فهــــم و با درایت و دانا خوش آمدیـای بانوی خجسته و رعنا خ

 فرش رهت سنبل و گل میشود که شد       لیــــالی تیمـــوری به اروپا خوش آمدی
 

که تا " جام همیشه در شکن"ره به جایگاه خطابه قرار گرفت اوالً شعری به عنوان بعداً لیال جان دوبا

. اندازه ای به شعر قرائت کردگی من ارتباط داشت خواند و بعداً با حاضرین به مباحثه پرداخت

جناب رضائی در بارۀ تماسهای دائمی فرهنگی صحبت جامعی فرمودند و سؤال و جواب زیادی 

جان بود و جواب میداد و ذکری از مقام واالی هنری استاد اً مخاطب لیالصورت گرفت که غالب

در ختم کالم لیال جان اشاره به . محمد اسرائیل رؤیا به میان آمد، که از او به احترام یاد آوری شد

 :زندگی در غربت چنین گفت 

ن هویت اصلی با آن که در سرزمین غربت هستیم چه در وطن و یا دور از وطن باشیم برای یافت

مان باید به سرزمین عشق پناه ببریم و باهم عاشقانه ملتی را بسازیم که در حال تباهی و بربادی 

درختم تقدیر نامه ای از طرف انجمن فرهنگی افغانهای مقیم همبورگ با دسته گلی زیبا توسط . است

طرف جناب مهرین و سردی که از  یاهداء گردید و حضار به خوردن غذااستاد مددی به لیال جان 

ساعت دِه شب بود و من به پسرم گفتم منزل دور . خانم محترمۀ شان آماده شده بود، دعوت گردیدند

اما قبل . با لیال جان وداع نمودم و عقده به دل مجلس را ترک گفتیم. در پیش داریم، باید حرکت کنیم

اهم دربارۀ شخصیت و اندیشۀ ازین که دربارۀ چگونگی رسیدن الی منزل صحبتی داشته باشم میخو

اوالً آنچه دربارۀ اندیشه و طرز تفکر لیالجان از خالل اشعار و گفته : لیالجان اظهاراتی داشته باشم

هایش به دست آورده ام این است، که در ضمیر و نهاد او یک عشق به چگونگی عشق موالنای 

را وارث بالفصل موالنای بزرگ رومی بلخی در جوشش وغلیان است که میتوان از نگاه اندیشه او

از ریشۀ تو **نیروی منی و ناتوانی منی** او میگوید ای عشق حیات جاودانی منی.دانست

 .تو ُکنه منی زندگانی منی**سرکشیده قامت من

ست که ل ذکری ازان به میان آمد شهکاری که در قب" خورشید گمشده در سایه ها"سرودۀ : دوم 

وارم روزی در وسایل نشراتی به نشر امید. که الزم است سخن بگویم نمیتوانم در بارۀ آن طوری

 .برسد تا همه ازان مستفید و محظوظ گردیم

لیال جان در آرایش کالم و فصاحت بیان آن قدر قدرتمند است که به مانند آب روان بدون تعقید : سوم 

ذهن و فکر خود  جا میدهد و ازتکلیف در ذهن شنونده میکند و آنچه را اراده دارد بال و ابهام صحبت

با سالست و روانی بیان میدارد که من و امثال من از روی خط و تحریر به آن سالست نمیتوانیم 

 .بیان داریم

چهارم لیال جان نقاش چیره دست است که من ازان فن چیزی نمیدانم اما توصیف کسانی را که درین 

 .نده امفن وارد هستند در بارۀ آثار لیال جان زیاد خوا

در روز جهانی فردوسی که در ماه جون از طرف خانۀ آئینه در ورجینیا برگزار گردیده بود : پنجم 

نت فیس بک بی محابا لیال جان درباره شهنامه و آثار فردوسی چنان تحلیلی به جا آورد که من در کام

 :چنین نوشتم 

ردی و داد سخن دادی که شخص لیال جان چنان نقد جامع و عالی از شهنامۀ فردوسی به عمل آو»

برعالوه روح مطالب شهنامه را که غلبۀ . قیاس میکند تمام شهنامه را چند بار و مکرر خوانده باشد
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روشنی بر تاریکی و عدالت بر ظلم و عشق بر نفرت است بسیار شایسته و عالمانه توضیح نموده و 

بردهائی را که بر تاریخ کهن ما دستافتخارات تاریخی مردان و وطن ما را یکایک بیان فرموده و 

که بدین حساب در قطار کسانی که از تاریخ ، کلتور و ادب کشور ما . صورت گرفته افشاء کرده اید

  «.جا دارید ،دندفاع میکن

بعد ازین ادامۀ سفر خودرا از همبورگ الی منزل خودم که در قبل شروع کردم بیان میدارم هرگاه به 

 :شته باشد، خالی از دلچسپی نیستخواندن آن میلی وجود دا

شب بود  11ساعت نزدیک به . با دریوری پسرم از شهر همبورگ خارج و به اوتوبان وارد گردیدیم

چند کیلومتری طی مسافه نکرده بودیم که  موتر . و هوا برخالف ساعات بعد از ظهر گرم شده بود

قطار طویل موترها عقب همدیگر  وقتی در مقابل نظر انداختم. در عقب دیگر موترها توقف کرد

درهر . ایستاده بودند که به اصطالح المانی شتَو و به اصطالح خودما بیر و بار و یا ازدحام میگوئیم

خط اوتوبان موترها عقب هم قطار و حرکت وقفوی داشتند به این معنی که دو دقیقه حرکت و 

حال مرا به هم زد و احساس ضعف و این نوع حرکت و حرارت هوا . دودقیقۀ دیگر توقف مینمودند

بناًء بیشتر تاب نیاورده دروازۀ . سردوری نمودم و شدیدآ به دراز افتیدن و استراحت احتیاج داشتم

موتر را باز و در زمانی که موتر توقف دودقیقه ئی داشت به عجله خود را در سیت عقب انداختم و 

. شیدم و به قصد خواب چشمانم را پت کردمدر جائی که ظاهرجان روز به خواب رفته بود دراز ک

رفتار وقفوی دوام داشت و هر حرکت و برک گرفتن موتر سرگیچیم را زیاد میکرد تا اینکه به یک 

نمیدانم چند . حالت نیمه خواب فرورفتم، خاطرات و تصاویر شروع شب در مغزم هجوم آورده بودند

سرم را کمی . موتر به حالت دوام دارتوقف کرد ساعت و چه مقدار راه به این قسم پیموده بودیم که

بلند و چشمان را باز نمودم تمام جاده چراغان و مثل روز روشن بود و امبوالنس ها در رفت و آمد 

از ظاهر پرسیدم چه واقع شده؟ گفت . بودند که صدای مهیب آنها وقوع یک حادثه را اطالع میداد

چاره نداشتم . ا باهم تصادم کرده و سرک الی انتها بند استآرام بخواب امشب را اینجا میمانیم موتره

به همان حالت اولی سر خود را ماندم صدای امبوالنس ها و موتر جنازه  به رعب و وحشت می 

افزود باری نیمه خواب حس کردم که موتر آهسته حرکت میکرد جاده کم کم باز شده بود و موترها 

بود که باز توقف واقع شد و این نزدیک به سه بجۀ شب بود  هنوز خوابم نبرده. به حرکت افتادند

دوباره موتر تیزتر حرکت کرد و من به خواب بودم یک وقتی بود که باز توقف کرد عصبی شده 

کات ل. است گفت بخیز که بخانه رسیدیم بودم و با صدای غضبناک ظاهر را پرسیدم که باز چه گپ

 .ساعت یک بعد از ظهر از خواب برخاستم خود را به بسترم انداختم و فردا دهرخو

   

 

 :یادداشت پورتال

و کشت و کشتار در وطن هم یادی  رقتبار از اوضاع ای کاش ضمن این محفل ادبی ــ فرهنگی،

کنندگان چنین محافل فرهنگی، چنان تدویر اما. صورت میگرفت و قطره اشکی از مصراعی میچکید

د، که گوئی نه از آن وطن بوده اند و نه سرنوشت مردم دایانه انزسیاست و خیاالت مست افکار 

 !!!خاطر عاطر شان را آزرده میسازدافغانستان ستمکش 
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