
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی

  
  علی مشرف

  ٢٠١۵ دسمبر ١١
  

  "صد غزل سيدای کروخی ھروی"معرفی کتاب 
  

  
  

به دستم رسيد، که از بسا " ختريانیباھمايون "ديروز کتاب بسيار نفيسی از دانشمند و محقق سختکوش کشور آقای 

  :چنانچه. جھات می تواند ارزنده و قابل تقدير باشد

وای کتاب نظر اندازد، به خود ت نخستين نکتۀ قابل تأئيد و ستايش که چشم ھر بيننده ای را حتا قبل از آن که به مح-١

  . معطوف داشته و تحسين وی را بر می انگيزد، صحافت و نفاست کتاب است

ف برخی از به اصطالح ناشران و نويسندگان که کم کاری بی سليقگی و حتا در بعضی موارد غلط نويسی و چلپس خال

ايجاد   اصلاز، با حرکت در اين مجموعۀ شعری" باختريانی"دارند، آقای می معرفی " سبک"نويسی شان را به مثابۀ 
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تاب کوشيده است، تا کتاب را در سطح مروج در بازار تناسب بين شکل و محتوا و ارزش قايل شدن به خود و خوانندۀ ک

  . تھيه نمايد،بين المللی کتاب

وجھيی را که برخی از ناشران ی ت به کار خودش می باشد، از جانب ديگر بشتنگذا اين توجه و دقت اگر از جانبی ارج

عالقه مندی پيدايش کتاب، مانع در داخل کشور حين بازچاپ آثار مھم و ارزشمند نشان داده و به علت نامرغوب بودن 

 کتاب در افغانستان پدۀ نا آشنا به چنان کتابھائی شده اند، از بين برده، می تواند بھترين معرف در زمينۀ نفاست چانخوان

  .به شمار بيايد

ی بسيار  آماده و تقديم خوانندگان می گردد، با نقاشبسيار عالی و با کاغذ  صفحه ، با پوش مقوائی۴٨ کتاب که در -٢

نجيب هللا " می دھد، با قلم يکی از ھنرمندان چيره دست کشور، آقای نمايشزيبائی که صورت پيرمرد متفکری را 

. می رساند" سيدای کروخی ھروی"را در معرفی شخصيت " باختريانی"مزين گرديده، به نوبۀ خود دقت آقای " نجيب

ا می رساند، از جانب ديگر گواھيست بر آگاھی ايشان از طرز دقتی که اگر از جانبی باريک بينی گردآورندۀ ابيات ر

  .لباس پوشيدن مردم ما در قرون گذشته؛ امری که متأسفانه کمتر نويسنده ای بدان توجه مبذول می دارد

، از ميان صد ھا و ھزاران شاعر ديروز و امروز کشور، اگر "سيدای کروخی ھروی"  انتخاب و معرفی غزل ھای-٣

، در  دارد، مگر از جھت مھمتر"گذشتگان گم نام"به " باختريانی"مايندگی از برخورد احترام آميز آقای از جانبی ن

امپرياليستی دست و پای زده، کرگسان دور و نزديک ھمه چشم به انتظار شرايطی که کشور ما در اسارت اشغالگران 

در ميدان " سيدا"پارچه پارچه شدنش می باشند تا ھريک قسمتی از آن را به خود ملحق سازند، با در نظرداشت آن که 

 ياددھانی از شھدای و ياددھانی از وی و امثالش، در واقعيت امررزم و در مقابله با تجاوز اجنبی به خون خفته است، 

دعوت و ھشداريست جدی برای تمام قلم به دستان و آنھائی که ادعای روشنفکری و روشنگری پاکباز کشور است، 

ھا از ايثار خون شان در محراب آزادی " سيدا"دارند تا موقعيت را درست درک نموده، بپذيرند و آماده باشند تا به مانند 

  .و آزادگی دريغ نورزند

را " سيدای کروخی ھروی"نگاشته و بدان وسيله زنده ياد " سرآغاز"زيرنام " باختريانی" را شخص آقای  آنچه-۴

معرفی داشته اند، گذشته از اين که بخشی از زندگينامۀ سرايندۀ غزليات را معرفی می دارد، بخش ھائی از تاريخ کشور 

 کشور را در وجود زمامداران آن ش بيگانه پرستکدخواه و از خودرا نيز که در آن از يک سو فرزندان ناخلف، خو

وقت نشان می دھد و از طرف ديگر آزمندی، بيرحمی و قساوت ھمسايگان طماع افغانستان را نيز در معرض ديد 

  .ند، به نحوی بر وجيبۀ ملی دفاع از ميھن نيز تأکيد می ورزندخواننده قرار می دھ

در نظر گرفته می شد، به يقين سھولت بيشتری حين مطالعه برای يز ن به نظر من در اين کتاب ھرگاه نکات آتی -۵

  :خواننده اش به وجود می آورد

با در نظرداشت آن که گذشته از جوانان، پيران و آنھائی که در اساس چشمان ضعيفی دارند، نيز به کتاب مراجعه : الف

برای چاپھای  چنين کتاب نفيسی را متقبل شده اند، که زحمت تھيۀ" باختريانی"نموده از آن بھره می جويند، ايکاش آقای 

  .و با ويراستاری مجدد تقديم خوانندگان نمايندحروف را اندکی بزرگتر انتخاب آينده، 

به نظر من ھرگاه جنابشان ابتکار به خرج داده و بر ھر غزلی اسمی از جانب خود انتخاب می کردند، گذشته از آن : ب

  .ثر تمام می شدؤتمايز می ساخت ، در تدوين فھرست و سھولت حين مراجعه نيز مکه غزليات را از ھم ديگر م

 را که معرف يکی از جانبازان راه آزادی و سربلندی کشور است، به آقای در ھمه حالت، تدوين اين اثر گرانبھا

ه، آرزومندم تا قلم شان را يشان در زمينه ياری رسانيده اند، از صميم قلب تبريک گفتاو کليه کسانی که با " باختريانی"

  .ھر چه بيشتر در جھت معرفی شھدای گمنام اين مرز و بوم توانا و توانمندتر ببينم


