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  !!!فقيد» نيادبُ «يادی از 

پورتال وزين  2012پريل ا 24امروزی  صفحۀ فقيد در» بنياد«نوشته ھائی از دوستداران استاد 
 ی دراندوران ط.ئی زندگ مرا به ياد خاطراتی انداخت که در "ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "

 ھا که دراين تماس. داشتم» بنياد«ارز استاد عين علی بمرد مُ  جمله با دوستان از کابل عزيز

ً غالباوقات مختلف بين ما دست ميداد  ، درصورت مساعدت وقت  شرايط روز انتقاد از بر ا

ھای انتقاد  و تاز ھمه چيز، تاخت و ھمه کس و ، برکه روحيۀ گرم انق.بی داشت او .سپری ميشد
  .کردآموزنده مي معقول ، بجا و

، انی ميکرديم، در قرتای چنداول زندگنقل مکان از بعد درخت شنگ و گذر در ءابتدا که در ما
، يا منازل ھا يا دراين گردھمائي. نداول اقامت داشتکی ما چارسوق چنزدي در مرحوم نيز بنياد

، ش که ھوا برف آلود 1336روزھای سرد برج جدی  يکی از شام. آن اتفاق می افتاد بيرون از
مند آمده اينکه بديدن اين ارادت استاد با اظھار کوچه بصدا درآمد  و يخبندان بود، دروازۀ سرد و

صندلی که تازه گرمش کرده بودند  پتۀ در می دانسته ومقدمش را گرا .است، بمن افتخار بخشيد
باب سخن  ھر در ھيلدار، سر صحبت را گشوديم و نوشيدن چای سبز با روبروی ھم نشستيم و

 در اھل دربار سروده بودم برايش خواندم و اشعار انتقادی خود را که تازه بر من يکی از .رانديم

شعر که انتقاد مستقيم از شاه بود، گرچه آن . ، نظرش را جويا شدمبخش آن تبصره کرده ھر
زننده تر دران  ، بنياد مرحوم اصرار داشت تا مطالب تند وخيلی گويا و تند سروده شده بود

شعر  کلمات مورد نظزش را در من قبوZند تا بعداً  گوی طوZنی بر گفت و از بعد. گنجانيده شود
، ی شعری به عنوان دوستی برايش بسرايمتا نسبت به ضرورتمن خواست  از اخير در. بگنجانم

. را انجام بدھمر اين کاکه من قبوZند  بر اصرار او بيشتر شد تا من ھای مکررعذرخواھي با

ھمين لحاظ درين مدت  از گرچه اين شعر نتوانسته است مفھوم حقيقی دوستی را تبارز بدھد و
ن سالروز وفاتش به بود ھجدھميبه يادکه مطالبی  ، اينک امروزآن اقدام نکرده ام طوZنی به نشر

 ن مرد مبارزآ بزرگداشت از ، ھمان شعر را به ياد آن خاطره ھای نيک ونشر رسيده است

  :سپارم بدست نشر مي
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  رمایـــــــــــکـــه ای دانــــای دانايان بفـ       ستم چنين رایرد جُ ـــــــــــمن از پير خـ

  ستتوان رَ گفتۀ تو مي زو باــــــــــــــــــک       شکلی ھستانی مـــــــــــــــدگزن درمرا 

  ـه بنيادش به بيداد است و آZمــــــــــــکــ    رای بی ســرانجام   ـــــــــــدرين حسرتســ

  ـاری ديده ام کمـــــــــــــه من مفھوم يـکـ       المــان عـــــــــــــــــايدرين  پھنای  بی پ

  واری و يـــاریـــــــغمخ و ھمدردی  ز       ـتداریـــــــــــــنيده ام از دوسـبســی بشـ

  ممردم،  مردمی گُ  ی اص. زـــــــــــــول       ردمفتند می گــدوســـــــــــــــت از ی بســ

  سانــا کرده انــــــــــکـه در پھنای او جـ       ـاک بنيانــــــــــرای خـســ اين  در بلی 

  ؟کيست ا ميکندــــــکسی کاين عھده برج؟       ی چيستراست ـدام وـــــــــــصميميت ک

  ؟بايد شنفتن؟       ز کــــــــــــــــه اين  گفـته ميام دوست گفتنکـــــــــــــــــرا بايد  به ن

  دم شدی زارمر  ه از بی مھریـــــــکـــ       وريده گفتارــــــــــــر شاعبگفت  ای  شـ

  اندهـــــــــــــــک  را پـــــــــايداريھا نمفل       ا نماندهــــــــــــــــــان  را دوسـتداريھجھ

  بيداد و آزار  بشــر اين  مايـــــــــــــــــۀ       رفتارــــــــــــــا شـــر گبشر، اين ھستۀ ب

  داری نداردبـرگ  وفـــــــــــــا  و ســــر       داردرسم  دلـــــــــــــــــداری ن  از رخـب

  انیــــــــــــــــدگکـــه ما را در بسـاط زن       ـويــم تا بدانیــــــــــــــبگــ وـــی بــا تول

  ھر کاره ھر صنف و به ب ر وھر فک به       بير بسيارــــتع دوستی ـرـــــــــــبـــ ود ب

  ار مھربانشـــــــبه ي  عــــــاشق يک  ز       زبانشـــــوشــــــمادر به طفل خ  يک ز

  ه کسب بھتر اوـــــــــــــــاسب بيک ک ز       ز دفـتر اوــــــــــــــــــاتب به مييک ک ز

  شعر آبدارش ه ب ـرـــــــــــاعــيک  ش ز       ارشــــک کشت و به رمز يک دھقان  ز

  ست را پايداری  یولـــــــــــی آن  دوست       ست تداریدوس و  دوستی ، ھمـــــه اين

  که برعشق وطــــــــــن باشد بنايش

  فقط اين  دوستی  و ُمّدعــــــــــايش
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