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ی کرد. این سمپوزیم از سوی برنامهسمپوزیم پنج روزه را میزبانی می ترین بود و دانشگاه آکسفورد بزرگ 1987سال    

به راه افتاده بود.  –قیقی دانشگاه آکسفورد مطالعات پناهندگان و از ارکان تح که حاال شده است مرکز –مطالعات پناهندگان 

ی گرداننده ،باند باربارا هرلداکتر 

ی هفت نفری اصلی و رییس کمیته

 سمپوزیم بود. 

سراسر  نفر مهمان از 250بیش از 

دعوت  ،خارج چه داخل وچه  دنیا،

. کسانی را به جز از ایران شده بود

ین و آخرین بار دیدم، که برای نخست

اسم رشتیا و علی مرحوم سید ق

و با کسانی مانند  ندمحمد زهما بود

زاد، بارنت روبین، جمیل  زلمی خلیل

ی و نظیف شهرانی نیز برای حنف

وزیم آشنا در این سمپ ی اولدفعه

در  دیگر که و کسان بسیاری شدم،

میان ما نیستند. من آن روزها که 

ی مطالعات مطالعاتی برنامهعضو 

دم، یکی از اعضای گان بوپناهند

ی برگزاری هفت نفری کمیته

ین بود که مراسم ا کنم سه ماه بعد ازنشکاه آکسفورد نشده بودم. فکر میدانشجوی دا . ولی هنوز رسماًبودم سمپوزیم

 اه آکسفورد راه افتاد. رسمی شمولیت دانشجویی من در دانشگتشریفات 

شادروان دار ان جا تهیه کرده بودیم، من مهمانبرای ش (Queen’s College) ها که در کالج ملکهبرخالف سایر مهمان

در اتاق دانشجویی من بماند. طبق رسم راولپندی و پیشاور که داکتر رضوی،  رضوی بودم. ایشان ترجیح دادند کهعلی داکتر 

شینی بین ها به شب نم، در آکسفورد نیز شبذراندیگها را با هم میرضوی و من ساعت حسین شادروان تراب فخری،



شخص سومی که از آلمان به ما ملحق اما  ،پیوستع ما گذشت. داکتر نظیف شهرانی هم یکی دوبار به جمرضوی و من می

رد بیاید و یکی دو شب را با ، داکتر لعلی هم به آکسفوتر عبدالعلی لعلی بود. قرار بر این شد که پس از پایان سمپوزیمداک شد

 سال ادامه یافت.  29ذراند. و این آغاز آشنایی من با این یار کبار گردید که ما بگ

*** 

در کالیفرنیا به راه انداخته  "قوی کوشان "ی خراسان که با همکاری ( داکتر رضوی به نمایندگی از مجله1998) بعد ها سال

که در اطراف  –ر من و حسین رضوی راهی آلمان شدیم. و یک هفته در دورین ابود، برای سمیناری به آلمان آمد. این ب

ذشت. داکتر آن یک هفته تمام روز و شب به گفتن و شنیدن گ مهمان داکتر لعلی شدیم. -بن و کلن قرار دارد یشهرها

فراوان از حضور هفته عالوه بر آموختن  شب او هم با ما بود. این یک 10تا عصر  5رفت و ساعت لعلی روزها سر کار می

 ه نگاری نبود.داکتر رضوی، اهل نامی جدیدی نیز با داکتر لعلی برقرار گردید. داکتر لعلی، برخالف داکتر رضوی، رشته

به آکسفورد  وع شد. یک بار با داکتر رسول رحیمشت سرهم شرولی دیدارهای پ ،بدل شد د یکی دو نامه بین ما رد وهرچن

مانست؛ ای میزیرزمینی که بیشتر به خرابات کدهنجا که پاتوق من شده بود منزل او و آن د و من بارها به آلمان رفتم، تا آآم

خدایش بیامرزد، با راضیه و آشنایان فراوان نیز و خانم زهرا لعلی، که  روایت. هربار دوستان و با همان خواص و خلق و

، داکتر موسی صمیمی، داکتر سول رحیمر زیرخانه بود که با داکتر مهمان دار این جماعت حراف. در همین ،دخترانشفوزیه، 

ا دوست معراج امیری، حسن عباس پور، حسین مبلغ و ده هسپنتا، داکتر عزیز گردیزی، داکتر نعیم اسد، داکتر لطیف لعلی، ا

از همین خانه قوام یافت. از  «تان مرکزینساانجمن کمک به افغ» و «ملی افغانستاننهضت »جدید آشنا شدم. پایه های 

 3000 د و هزینه یمارک آلمانی خریداری گردی 9000مبلغ  حسین نایل از خانواده اش بهزنده یاد ن جا بود که آثار همی

عیارانه  بود و ی اصلیی کارها لعلی پایهاما در همه ،پرداخت شد "ر دریدُ"های هبلغ به بچثار شهید ممارک برای چاپ آ

-و ترتیب امور به عهدهنظم  ر علی شاه لعلی زنده بود، عمالًیهای گوناگون. تا زمانی که انجین کانون گرم نشست و برخاست

بلد را از ایستگاه  های ناار بیاورد، مهمانپسندید بگونه که داکتر لعلی می یماق چای را همانه باید قو همو بود ک ی او بود

 ها. ر آشپزخانه همکاری کند و چه و چیرین به خانه بیاورد، خرید کند، دیقطار دو

 "یدسپیر هرچه "و ولی من به ا ها هم داکتر صاحببرخیها الال، برای ها کاکا بود، برای بعضیداکتر لعلی برای بعضی

و  فتار و اخالق و کردارری خاص و عام بود و بیش از نیم قرن زندگی در آلمان در کهکردم. او عیار تمام و کاخطاب می

ها جراح آلمانی زیر دست او تربیت حاذق بود و ده ی او کمترین تاثیری نگذاشته بود. او جراحصراحت عیارانهو صفا و  گفتار

اش بی نظیر بود و مانند یک جراحینگریست. در کار تخصص ی احترام میدیده به لمان به اوراحان آی جند و جامعهشد

ها دهه های چهارگانه،داشت و از زندانصاحب منصب نظامی بسیار منظم و مرتب. خوش پوش بود و زندگی را دوست می

ایستاد. اولین نفری بود ت بر سر عهد و پیمانش میاشت و سخاده بود و از ریا و سالوس نفرت دی آزپیش جسته بود، آزاده

حزب "و خاکی بود. آخرین کوشش او در آمد. متواضع خرین نفری بود که از آن بیرون میپیوست و آمیه جمعی که ب



لی او هرگز عضویت گذاری کرده بودیم، و من در کابل نام سیحون و کوشانی و دیگران و بود که قسیم اخگر و "آزادگان

 ای را نداشت. هیچ حزب و دسته

*** 

 «رییس کنفرانس حبیبیه»یک سال هم  حبیبیه یآن خاطرات زنده داشت. در لیسه ازی حبیبیه فارغ شده بود و لعلی از لیسه

ی و آراسته به قدمایی بود، جاندار، سیاس گفت، یکی دو شعرش را که از حافظه برایم خواندر جوانی شعر هم میشده بود. د

ها و مجالت کتاباش پر از ی شخصیکه کتابخانه کافی داشت و با آن یتمام صنایع ادبی. از ادبیات عربی هم بهره

افغانستان سخت عالقه داشت. در عی و مخصوصا سیاسی مربوط به به مطالعات ادبی، اجتما ،جراحی بود، به ویژه شکیپز

-هندی و دیگر استوانهافظ و سعدی شیراز و موالنای بلخ و بیدل کرد و مخلص حیها مطالعه مزهای بازنشستگی ساعترو

 .های ادب پارسی بود

ال و هوای عارفانه می خواند و رمزگشایی می را می شناخت، بیدل را با حو نادرپور فروغ  دید رهی معیری و از شعرای ج 

 ی ماده یاد می کرد وی شعرای کاکه و شعرال به گونهاز شعرای کاب و چنداول معلومات بی نظیر داشت،کرد. از کابل 

 کرد.موسیقی خرابات حالش را دگرگون می

ا هم نقدر بان بوده است و آشکه با رضوی، محبی و مبلغ آشنا می شود. مبلغ جوان ترین ی خودش در چنداول بود به گفته

شهری و رشد  یشوند. به دلیل توسعهروف میمع "رانهچهار خوا"به کنند که و حشر و نشر پیدا می شوندصمیمی می

-ای میخانهی چهار کارته ماند. رضوی درکوچند و محبی در چنداول میوی و مبلغ و لعلی به غرب کابل میجمعیت، رض

غذای شد، معموال پس از صرف های بهار و تابستان کابل که میگفت که شبمیی سخی. سازد، مبلغ و لعلی در کارته

هرشب یک سگ هم پیش  ی چهار.ی مبلغ، رضوی هم از کارتهآمدم به خانهها میز طرف مسجد غرنی چیشب، من ا

ما  رفت. معموالًرفتیم آن سگ هم پا به پای ما میهای دیر شب هرجا که میتا ساعاتو شد ی مبلغ به ما ملحق میخانه

 قدم ،دانشجویان شب ها زیر این نور درس می خواندند و یابان دانشگاه که برق داشت و قیر ریزی شده بودخدر عت ها سا

ا که می رساندیم رضوی ر اش، بعد اوگرفتیم که اول رضوی را برسانیم به خانهصیمم میهای صبح تزدیم. بعد نزدیک می

وسط راه اش در خانهکه را گفت که درست نیست من به خانه بروم و شما در راه، می رویم مبلغ نه میه خان ببه جای رفت

کرد و گاهی ، همان داستان رضوی را تکرار میرساندیم رسانیم و بعد هرکسی به راه خودش برود. مبلغ را که می می است

رفت گرفت و میشد و جبرا هرکسی راه خودش را میافت و هوا روشن مییتا مال اذان ادامه میها ها و بازگشتناین رساندن

ها و رساندن یمان سه مجهولهو باز ه ها،ادب، فلسفه و چی و چیت، ز سیاسگپ و قصه، ابعدی. باز هم قدم زدن و  بتا ش

شد. از این رو ما  ی مبلغ با ما همراه میو شب بعد باز از جلوی خانه ی این احوال با ما بودسگ در همهها. ولی آن بازگشتن

 معروف شده بودیم! "اصحاب کهف" به



*** 

رین. در یال پیش داشتیم، با هم رفتیم بر سر قبر زهرا لعلی، همسر با وفای او در گورستان دودر آخرین دیداری که چند س

نا امید پاک کرد، گویی از بازگشت که سخت به افغانستان فکر می برای خودش در نظر گرفته بود. اوآن گورستان جایی هم 

اش ما را گفت: این یکیلمانی را نگرفته بود و میعیت آتاب 1990های و تا اواسط سالشده بود. تا جایی که من یادم است، ا

بود که یکبار به  1990ها به او پیشنهاد شده بود. اما در اواسط لمانیها سال پیش و بارها از سوی آه دهک نگرفت. در حالی

نکرده است.  یده است، کاری که احزاب مجاهدین با کابل کردند هیچ دشمنمن گفت: دیگر در کابل جایی برای من نمان

سخت کج خلقی می کرد. آن روز  ،لمانی گرفتروزی که پاسپورت آ  مید.شکسته شده بود و نا ا از کابل دل که مثل این

که از آن  مثل این ها. ساعت ،ن خیره خیره نگاه می کردرویش و به آ به ز، رواشته بود روی میتصادفا من هم بودم. گذ

اش را از او گرفته باشند و و رفت بیرون. چونان که هویت اصلیروشن کرد  اش راپیپ خر کار هم برخاست وترسیده باشد. آ

 ن باشد. آن کتابچه اعالم رسمی آ

*** 

ستاد دانشگاه تعلیم و تربیه ا -( رفته بودم به ضیافتی که داکتر شجاع خراسانی2016ر نوامب 12) 1395عقرب  22شب شنبه 

ی نواسه ی بخارا، ترتیب داده بودند. در این میهمانیردبیر مجلههباشی، مدیر و سو دوستان به افتخار آقای علی د کابل

ی استاد بگیرد. نواسه نیز چند عکس ات را شنیده،قای دهباشی موسیقی خرابستاد رحیم بخش را نیز دعوت کرده بودند تا آا

جان قائل زاده  ( باقی1953-1946ی سوم )م از شعرای مشروطهخواند و چند شعر هجوانی استاد میرحیم بخش تقریبا عین 

 لمان زنگ زده است.ه خانه برگشتم گفتند که یاسر از آهای یازده شب وقتی بخواند. ساعت و صوفی عشقری

 ؟ز داکتر لعلی چیزی نگفتا -

 .خوب نیست انگفت: حالش -

 یعنی او هم رفت؟ -

کاکا داکتر هم ما را تنها  تلفنی صحبت کردم گفت کهردایش که با یاسر ف جواب در سکوت و تاریکی شب گم شده بود. 

 و رفت.  گذاشت

 !بدرود یار عیار، بدرودگفتم: 

 عسکر موسوی
    کابل


