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خلیل هللا معروفی

باز گوهر واالئی بر خاک غلتید
ت "ناظم صاحب باختری"
رحل ِ
رفتند و میرویم و دگرها روانه اند!!!

زندگی و مرگ و بود و نبود ،مظاه ِر درهم آمیخته و آغشته بهم اند.
اگر "رفتن" نمیبود" ،آمدن" اصالً معنائی نمیداشت؛ پس "آمدن" برای "رفتن" است .المانها ُمدام گفته اند ،که "مرگ"
جزء "زندگی" ست .با وجودی ،که این پدیدۀ دوگانه و انفکاک ناپذیر ازهم را میدانیم ،اما باور نمیکنیم ،که واقعا ً
ِ
"مرگ" ،زیر بالین همۀ ما خوابیده است .اروپائیان ،مگر ریالیست هستند و بدون درنگ واقعیتها را میپذیرند .ما
مردم خاورزمین همان قسمی ،که در همه امور و شؤون زندگی و زندگانی پسمان هستیم ،درک ما از واقعیتها نیر
دچار سرسامی و ناباوری ست.
وقتی خبر رحلت "ناظم صاحب باختری" را از دوست نازنینم ،جناب "نعمت هللا جان مختارزاده" شنیدم ،گیچ گشتم،
خود را گم کردم و لحظه ای چند زبانم کاللت کرد و یارای سخن گفتن از دستم رفت .گوئی در اعماق مغزم
میپنداشتم ،که "ناظم صاحب" عمر نوح آورده است و با "مرگ" اصالً آشنائی ندارد .اما این "گوهر یکدانه" به
یکباره فروغلتید و روح و روانش رهسپار کوی جانان گشت .او را دیگر هرگز نخواهیم دید ،مگر در خواب و
رؤیاء و یا در گفته ها و در اشعار جاودانه اش.
"الحاج خلیل هللا ناظم باختری" شاعری بود ،وارسته ،آزاده و عاشق وطن؛ گوئی فکر و ذکرش سراسر در وطن و
برای وطنش ،افغانستان ،سیر میکرد .در آخر یکی از غزلهای ناب فرموده بود:
ای وطن! قـــربان گـــرد و خاک تو

بهتر از خاک تو ،دیگر خاک نیست

چشمان "نــاظـــــم" می شود
سرمــۀ
ِ

گرد و خاکت ،درخور افالک نیست

ید بس طوال داشت و بسا نامهای اشخاص و جایها را با این صنعت به
"ناظم صاحب باختری" در صنعت "توشیح" ِ
تصویر کشیده است.
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"ناظم صاحب" ،که شیفتۀ آب و هوای مصفای وطن خود بود و از هوای المان به تنگ آمده بود ،ضمن غزلی غرا و
مطنطن زیر عنوان "قهر هجران" چنین فرماید:
گهی سرد و گهی گرم و گهی باد و گهی باران
نه آفتاب و نه مهتاب است ،الهی گم شود المان
"ناظم صاحب" ضمن استقبال از یک غزل استاد استادان سخن" ،استاد خلیل هللا خلیلی" ،که فرماید:
برگ ناچیزم ،که رانده چرخم از گلشن برون
دود پیچانــــم ،که بنموده سر از روزن برون
غزلی دارد بیحد زیبا ،با این مطلع:
از جفای روزگــاران گشتم از میهن برون
همچو بلبل از هوای باغ و از گلشن برون
از " ناظم صاحب باختری" عالوه از اشعار بسیار و پراگنده ای ،که در نشرات داخل و خارج افغانستان و بالخاصه
در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" منتشر گشته اند ،مجموعه ای نفیس به نام "تکیه گا ِه سخن" باقی مانده،
که در سال  ۲۰1۴و در  ۴۴1صفحه به طبع رسیده است.
"ناظم صاحب باختری" نه تنها عاشق افغانستان بود ،بلکه عاشق مردم و وطنداران و ابنای وطن عزیز خود نیز بود
و همیشه بر وحدت و یگانگی و جدائی ناپذیری مردم خود تأکید میورزید .اگر کسی مجموعۀ شعری او را باز کند،
ازین سنخ سخن بی اندازه زیاد و بلکه بیرون از حد و اندازه خواهد یافت ....

عکس یادگاری از ماه اکتوبر  ۲۰1۲در خانۀ "ناظم صاحب باختری" در شهر همبورگ
"ناظم صاحب باختری" در هنگام مصاحبه با خانم "نسرین معروفی"
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وقتی در هژدهم آگست  ۲۰۰۸پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را تأسیس کردیم ،از اولین همکاران عزیز
و گرانقدر ما ،یکی هم شاعر نامدار و قصیده سرای بی همتا؛ اعنی "نعمت هللا جان مختارزاده" بود .و همو بود ،که
شاعران عالیمقامی چون فخرالشعراء ،استاد "محمد نسیم اسیر" ــ و بعدها "ملک الشعراء ــ و جناب "ناظم صاحب
باختری" را با پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" آشنا ساخت ،چنان ،که بعداً هردو عالیجناب از همکاران
دائمی ما گشتند و با نشر اشعار بیحد فراوان و زیبای خود ،صفحات پورتال را مزین ساخته و رونق بیشتر میدادند.
"ناظم صاحب" انسان متواضع ،آرام ،صبور و باتمکین بود و صمیمیت و اخالص و صفای باطن از خصوصیات
ذاتی ایشان شمرده میشد" .ناظم صاحب" واقعا ً عاشق دلسوختۀ افغانستان بود و آنقدری ،که از وی درین عرصه،
سوز و گداز دیده میشد ،کس دیگری را هرگز نمیتوان همسان ایشان پیدا کرد .حیف ،که این گوهر ناب و د ُِّر نایاب،
زود رخت سفر بربست و ما و همه دوستان و شیفتگان سخن لطیف و بلکه "بساط شعر دری" را به هجران ابدی
مبتال ساخت.
وطن عزیز ما" ،افغانستان" ،با رحلت این شاعر دلسوخته و زیباکالم ،یک سخنور ورزیده و دعاگوی مخلص و یک
خدمتگار صادق خود را از دست داد .یقین دارم ،که اشعار مردمی و وطنپرستانۀ شان ،سرمشق و رهنمای
وطنخواهی فرزندان وطن خواهد بود .در آخر این معروضه بر خود فرض میدانم ،که:
ِ
قلبی خود را به درجۀ اول خدمت خانم محترمه و عزیز و فرزندان برومند و
مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق و
ِ
نواسه های ارجمندشان ،تقدیم کرده و در حالی ،که روان پاک مرحومی را در جوار رحمت ایزد متعال ،شادان
استدعاء دارم ،صبر جمی ِل همه عزیزان را خواهانم.

روحشان شاد و فردوس برین مأوایشان باد!!!
(خلیل هللا معروفی ــ همبورگ ــ دهم آگست )۲۰۲۰
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