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خلیل هللا معروفی

یادداشت:
ب حاضر ،که به تأریخ  23جون  2009در شهر زیبا و افسانه آسای نیویارک نوشته شده و در صفحۀ
مطل ِ
 25جون  2009در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" منتشر گشته است ،اینک از نظر خوانندگان
گرانقدر "آریانا افغانستان آنالین" میگذرد .درین نوشته از شخصیّت بی ریا و طینت واالی شاعر دلسوختۀ
وطن ،جناب "الحاج خلیل هللا ناظم باختری" سخن رفته است؛ و از سحر کالم و عشق و عالقۀ اعالی او به
وطن زیبا و محبوب دلهای ما" ،افغانستان".
وطن و ابنای
ِ
(خلیل معروفی ــ برلین؛  26جوالی )2018

شاعـــــر نام آور افغان
"الحاج ناظم باختری"
ـان گــرد و خـاک تو
ای وطن! قرب ِ

بهتر از خاک تو دیگر خاک نیست!!!

سرمــــۀ چشمان "نــاظـم" می شود
ُ

درخور افالک نیست!!!
گرد و خاکت
ِ

غزل "سیل اشک" از طبع شاعـر دلسوخته و وطنپرست افغان ،جناب "الحاج خلیل هللا ناظم باختری" را در
صفحۀ  25جون  2009ــ پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ،خواندم .خواندم و خواندم ،تا رسیدم به
دو بیت باال و از خود رفتم .هردو شاهبیت اند و هر دو به حیث یک کلیّت ،معنائی بس عظیم را افاده میکنند.
آنان ،که وطن خود را دوست دارند و آن را در ح ِ ّد "پرستش" دوست میدارند ،بیشک مفهوم این دو بیت را
درمییابند و درست درمییابند ،که در سینۀ شاعر چه آتشی از عشق وطن ،شعله ور است.
اشعار این شاعر زیبابیان و ش ّکرافشان افغان را ُمدام با عالقه میخوانم و از آن لذتها میبرم ،خصوصا ً از
وطن ما "افغانستان" میدمد .بدون شک خالق این اشعار یک "افغان" راسخ و راستین
خوش
اشعاری ،که نسیم
ِ
ِ
است و یک دوستدار واقعی "افغانستان عزیز".
من از هرکسی ،که وطن خود را دوست دارد ،خوشم می آید؛ فرقی ندارد ،که در شمال عالم می زید ،یا در
جنوب و یا در جابلقا و جابلسا؛ مسلمان است یا هندو و یا یهود و گبر و ترسا و نصارا .خوب میدانیم ،که هر
فرد بشر بالذات به زادگاه و پرورشگاه و وطن مألوف خود عشق میورزد و شاید هیچ کسی را نیابیم ،که
عاری عاری باشد .اینقدر هست ،که کسی ازین عطیّه توشۀ بیشتر برداشته
ازین ودیعۀ مجبول و فطری،
ِ
است و کسی کمتر؛ ولی ازین مسیر هیچ کس بی توشه نمیگذرد و یا برنمیگردد.
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نزد آزادگان دو چیز "مقدس ترین" اند ،یکی "آزادی" و دگر "وطن"؛ و افغانان آزاده به یقین از همۀ خلق
المام بیشتر دارند .طوری ،که برداشت من است ــ و این سخن از هوا گرفته نشده
عالم ،بدین دو عطیۀ الهی
ِ
حارس این "دو" نباشند!!! از همین خاطر
است ــ شاید هیچ مردمی در جهان به اندازۀ "افغانان" ،عاشق و
ِ
است ،که افغانان؛ یعنی باشندگان ارجمند این خاک پاک ،در تمام ادوار تأریخ ،سرباختند ولی علم آزادی و
معارک مردم ما در مقابل بیگانگان و متجاوزان در تمام ادوار و
دفاع از وطن را برافراختند .و علت عمدۀ
ِ
زمانه ها ،همین دو فکتور است .فکتور "دین اسالم" را ،که بعض کسان برجسته میسازند ،در درجۀ بعدی
جزء ایمان است) را اعالم نمیکرد ،معلوم نبود
ب وطن
قرار میگیرد و اگر اسالم " ُحب
ِ
الوطن ِمن اإلیمان"(ح ّ ِ
ِ
دین اسالم" هم از آزادی
جایگاهش درین عرصه در کجا می افتاد؟؟؟ از طرف دیگر مردم این خاک ،پیش از " ِ
و وطن خود با متانت حراست کرده اند .پس اسالم در زمینۀ دفاع از وطن ،بدون هرنوع شک و شبهه ،در
"حامالن
درجۀ دوم اهمیت قرار دارد .دوصد و پنجاه سال مقاومت سرسختانۀ این سرزمین در مقابل استیالی
ِ
اسالم" ،شاهدی ست بر داعیۀ من ،که کس نتواند انکارش کرد.
برگردیم به اشعار ناظم صاحب باختری ،که در آن از "افغان" و "افغان ّیت" و "افغانستان" با چه ولع و شور
وجدان
و عشقی یاد میگردد .وی ،که دعوای "افغان و افغانیّت و افغانستان" را در سر دارد ،این "سه" را در
ِ
اشعارش میپرورد .در مثنوی "دعواگر افغان" چه زیبا میسراید:

دعـواگر افغان
نـــی ســنائی را شدم ،هـم کاروان

عـنصری کردم بیان
نی چـــو
شعـر ُ
ِ

فظ خلوت نشین
نی شدم ،چـون حـا ِ

نی چــو سعـدی ،شهـرۀ روی زمین

نـی حکـیمی ،مثـل افــالطون شدم

نــی چـو سقـــراط و نه ناپلیون شدم

نــی شدم من ،پادشاه و نـی وزیر

نی وزیــر ،و نی دبیــر و نی سفـیر

نـــی شدم والــی و نـی ع ّالقـه دار

نـــی شدم سریــــــاور و مـی ِر شکار

عـاقبت" ،دعـواگــــر افغـان" شدم

شـاعــــــــــ ِر نــــام آور دوران شدم

رهــر ِو گمکرده راهم؛ شش جهت

از خــدا خـواهم به "نـاظـم" معرفت

ب وطن" را در هر کجا باال میکند .مقطع پارچۀ "قدردانی از مجاهد" را چنین
ناظم صاحب باختری ع ِلم " ُح ّ ِ
می آراید:
که نامت درجِ تاریــــــــخِ جهان شد
قــربان نامت
وطن! "ناظم" شود
ِ
"روز عید" چنین آرد:
ضمن منظومۀ
ِ
بـــــــرای خدا
داد و بیداد از
ِ

که وطن دارم و به دستم نیست

ذرۀ گرد و خاک و خس و
ذره ّ
ب وطن" و عشق به ّ
ولی ضمن منظومۀ باشکو ِه "سی ِل اشک ِ" خویشُ " ،ح ّ ِ
خاشاک این خطۀ پاک را به معراجش میرساند ،وقتی میفرماید:

ای وطن قـــربان گـــــرد و خاک تو

بهتر از خــاک تو دیگر خـاک نیست

سرمۀ چشمان "نــاظــــــم" می شود
ُ

گــرد و خـاکت ،درخور افالک نیست
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من در بسا اشعار این شاعر وطنخواه ،داعیۀ افغان و افغانیّت و افغانستان را خوانده ام .هرباری ،که اشعار
ایشان در پورتال  AA-AAنشر میگردند ،همه را با عالقۀ خاص میخوانم و وقتی به ابیاتی میرسم ،که از
نازنین "وطن" و "افغانستان" و "آزادی" باالست؛ گوئی از خویش میروم ،در مخیلۀ شاعر ُحلول
آنها عطر
ِ
میکنم و افکارش را میخوانم.
در اخیر پارچۀ "گزند انتقام" ،در پهلوی "افغان و افغانیّت" ،داعیۀ حریّت و آزادگی را چنین سرمیدهد:
افتخار قــوم افغان ،در ُحــــریت بوده است
ِ

خوش ندارد هیچ کس ،بی غیرت و ُمزدور را

ت سفــر بربسته انــد
غیرت و افغانیت رخـ ِ

شــیرمـــردان را ببیـــن و قلـعــۀ محصور را

نــــاظــم بلبل هنوز هم در قفس اُفتاده است

گلـــــشن معـــــمور را
هــــــوای
آرزو دارد،
ِ
ِ

جناب ناظم در بسا اشعار خود ،دعوت به وحدت میکند ،حتی از منظومۀ "جشن استقالل" ،که ظاهراً از
ت ُگزیده را میخواهد:
شدن
چراغان
سرتاپای وطن سخن میگوید ،نیز این رسال ِ
ِ
ِ

با نظرداشت جشن استقالل
اقـــوام افــغان
مبارک بـــر همه
ِ

مـبارک بـر همه پشتون و دیگان

ملک مــا باال و پایان
ســراســر
ِ

فـروزان می شود آخـــر فـروزان

به هـر جـــا می شود ،آئینه بندان

به کـابل جان و کـاپیسا و پـروان

بـه پکـتیــّا و پکــتیکا و مـــیدان

به ننگـرهــار ،اســدآباد و لغمان

به لوگر و به غزنی و به وردک

به اندخوی و شبرغان و سمنگان

بـه قــند ّهار و ارغنداب و زابُـل

به بلــــخ و بـامیان و در بدخـشان

به هرات وچخانسور و به هلمند

بـه ُکـندز و تخــار و تـاشقُـرغــان

بـه اندراب و اشکاشم به نهرین

به غورات و فراه و در اُرزگـــان

مبارک بر امــــان هللاِ غـــازی:

ت میـهن و جشن و چــراغـان
نجا ِ

ق مـا
بگـــــــو "نــاظـــــم"
نشان بیر ِ
ِ
سیاه و سرخ و سبز است و دُرخشان
شاعر از تناقضات درون اجتماع نیز بسیار زیاد سخن دارد و در حالی ،که دلش به حال از پای افتادگان و
ستمدیدگان میسوزد ،نفرت سرشار نثار ظالمان و ستمبارگان میکند؛ چنان ،که ضمن پارچۀ "روز واپسین"
ت رنجبران و مظلومان پرداخته و دعاء میکند ،که:
به استمال ِ

سر گـــردنفرازان بــر زمـین باد!!!

روز واپسین
عـرض حا ِل شان همین باد
نیاز و
ِ

وای دردمــــــــــندان ،آتشین باد
نــ ِ
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سوز دل ها
نیـم شـب ،از
ــای ِ
ِ
دعـــ ِ

بـــــــــار رب العالمین باد
قــــبول
ِ

رغـان بی آزار را صید
ُکند مــــ
ِ

بـه بـــا ِل بــــاز ،تیری جاگزین باد

اگر سـر بــر هـــوا دارد ،فــواره

الهی شـــاخِ کــبرش ،بــر زمین باد

جهان و زندگی یک امتحان است

روز پـسین باد
مسلمان را غـــــــ ِـم ِ

الهی عاجـــزان را ُکـن سـرافـراز

سـر گردن فــــرازان بــر زمـین باد

صبور و بـاوقــــــار و بـادیـــانت

مسلمان هــرکجـــا بـاشد ،چنـین باد

لک ُ
غـربت
ز
کلک ناظمش در ُم ِ
ِ

ب نگیـن باد
اگـــر ریــزد ُگهر ،زی ِ

سر اخالص آرزوکنان میسراید:
و "معروفی" از ِ

به عـمر «ناظم» اش افـزاید ایزد

ز کلـــــــــــک او میسر انگبین باد

الهی تا جهــــان است و جهانبان

سعادت چاکـــرش ،ایمان قرین باد

(خ .معروفی ــ نیویارک ــ  23جون )2009

 4از4

