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 Social اجتماعی

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
       ٢٠١٧ دوم اپريلبرلين ــ     

   
  ١"َعمر، برق و شرار را ماند"

  سال گذشتيک " تيموری صاحب"از درگذشت 

ِراند رخش ُچه تند می ِ و از پشت سرگذشته مسير  درگذرش را  زمان، اگرَ  تخت از ِيک سال !!! بنگريم،ُ

، روی در نقاب "تيمورشاه تيموری"، جناب تّھمبا و ، که شاعر زيباسخن و نويسندۀ آزادهگذشتروزی 

  .مستوری کشيد

 "ـ آزاد افغانستانـنستان آزاد افغا"ترين ھمکار پورتال ّمعمر، د خوِباالتر از نودتيموری بزرگوار، با عمر 

عمر ھمکاری ايشان اما  عمری دراز را پشت سر گذاشته بود، پراستقامتبا وجودی، که اين ھمکار . بود

ِّعلی ای حال،  بود؛ در حدود پنج سالو  کوتاه با پورتال ت ّازين شخصي. ِ و درخور امتثالبسيار ثمربخشَ

  .به يادگار مانددر پورتال به ندگار ھا و خاطرات ما  اشعار آبدار و نوشتهواال

من، که به .  بودّميسرًنعمت ديدار ايشان چندين بار نصيبم گشت، اما دولت صحبت ايشان تقريبا روزمره 

افتاد، خود زنگ  گرفتم و وقتی وقفه ای می لفونی احوالشان را میيُجنابشان اخالص پيدا کرده بودم، مدام ت

کردند؛ تخاطبی، که  ھربار   خطابم می"ماروفی صايب"ين و نوازشگر، زدند و با لھجه ای بسيار شير می

  .ھای ذھن طنين انداز است ساخت و ھنوز ھم در پرده مشام جانم را تازه می

ِتيموری صاحب مردی بودند آزاده، مصمم و با عزم متين ِّ.  

راندند؛ مجامله و  زبان میــ استقالل رأی داشتند و آنچه را خود بدان مطمئن و معتقد بودند، ھمان را بر 

و اين کمال آزادگی ايشان را کردند  بيان میعقيدۀ خود را بی پروا . زمانه سازی در کار شان راه نداشت

  .داد نشان می
                                                 

  : گويد، که"بيدل"لی از ابوالمعانی  ــ مأخوذ از غز 1
     وضع مــــــن روزگار را ماندطالـــعم، زلــــــف يار را ماند   

  بــــرق و شرار را ماند  کرده ای، ھيچ است      عمـر،تا نظر باز
 .، جاودانه گشته است ماز و آواز وطنسا ، در قفس سينۀ"سراھنگ"ھمين غزل بيدلی از حنجرۀ اسطورۀ بزرگ موسيقی، استاد محمد حسين 

ِجرقۀ آت" کلمه ای ست عربی و در معنای "شرار"   .، که نيز عربی ست"شِ
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  : می گفتمرايشانايشان ھميشه انگشت گذاشته و باستوار ت ّم و ھی اليزال کاربه نيروً شخصا منــ 

  »!!! جوان را داريد و ما ھمه بايد از شما بياموزيمت و انرژی صدّشما ھم! تيموری صاحب«

  : بودمانشاد کردهرا  فرداين که بر صفحۀ پورتال آمد، ، شاعر تبريکيۀ نودسالگیضمن 

َشعر بايد گفت، شيرين و عذب چون    "نصریُع"َ

  "تيموری"د داشتن، چون ــــــه بايــــّھـمت مردان

َاين بيت مگر نه از روی مجامله و مداھن َُ   :ه و چربزبانی بر زبان قلمم جاری گشته بود، چونُ

، "عنصری بلخی"، ابوالقاسم حسن، ٢رشيق اوستاد اوستادان زمانهزبان ھمان قسمی، که به کالم فخيم و 

ّاعتقاد دارم و باالتر از شعرش، شعری را در کاروان ادب دری سراغ ندارم، به ھمت مردانه و شھامت و 

  .باور داشتمنيروی کار تيموری صاحب ھم 

آوردند و کارھای خود را به  تيموری صاحب تا آخر عمر متکی به خود بودند، سودای خود را خود می

از بايسيکل استفاده می کردند و تا آخر عمر متحرک باقی ماندند، چون رمز . گذاشتند عھدۀ کسی ديگر نمی

ھا و کواسه ھای ايشان ھمه در خدمت با وجودی، که فرزندان و نواسه . يافته بودند" ّتحرک"حيات را در 

  .ايشان بودند، اما ايشان خوش داشتند، که کارھای شخصی خود را خود انجام دھند

  : بود، که٢٠١٣ًتيموری صاحب روزی برايم قصه کردند؛ و اين دقيقا روز پانزدھم جنوری 

سالگی مرا با تقديم دسته  آمده بود و نودبه خانۀ ما ،ښاروال محلۀ ما ما؛ يعنی Bürgermeisterامروز «

  »!!!گلی، تبريک گفت

باشندگان وه که چه دقيق اند مردم المان؛ و بااحساس و وظيفه شناس و مسؤول و باخبر و مطلع از تمام 

  !!! خودسرزمين

الذھن و به اصطالح  اين کار دوائر المان برای ما افغانان درس بزرگ عبرت است؛ برای ما، که خالی

 و بيغمباش و بيخبر از دنيا بوده ايم و ھنوز، که ھنوز است، تعداد نفوس خود را "ذھن خالی"زنان کابلی 

ما مردم سالھاست، که در ھمين . دانيم و در مقابل ھيچ ضابطه ای، وظيفه و مسؤوليتی را نمی پذيريم نمی

زندگانی اين المان و در ھمين ناف اروپا زندگانی داريم، اما از نقاط مثبت شؤون و اصول و اساسات 

  !!!بدا به حال ما مردم. سرزمين نه آگاه ھستيم و نه بدان وقع و ارجی قائل

  :تيموری صاحب، که ھميشه با من درد دل می کردند، روزی گفتند

  !!!ِماروفی صايب؛ عمر دراز ھيچ خوب نيس، بر ازی که آدم مرگ عزيزای خود را می بينه«

  !!!ًو اين کامال حقيقت دارد

                                                 
  "عنصری" در مدح استاد خود "منوچھری"، که حکيم "شمعيه" مصراعی ست از قصيدۀ معروف "آوستاد اوستادان زمانه عنصری" ــ  2

  :سروده است و بيت متضمن چنين است
  نصری ُعانه،ـــــــــــادان زمـــــــاد اوستــــــاوست
  تنِنصرش بی عيب و دينش بی غش و دل بی فُع

من .  ثبت کرده اند"عنصرش بی عيب و دل بی غش و دينش بی فتن"مصراع دوم اين بيت را در ديوان وی و در بسا آثار به صورت 
د ّرا با شين مشد" غش"کلمۀ که ، کند؛ مگر اين مگر ھمان ورشن باال را درست و دقيق می دانم، که مراتب عروضی را درست تکافؤ می

  !!!بخوانيم
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در زمانش زمينۀ تحصيل را نيافته و مجبور گشته بودند جھت کسب نفقۀ فاميل خود کار کنند، ، که ايشان

  :گفتند می. بسيار پسانھا دست به تحصيل بردند

ھردو مشغول تحصيل در رشتۀ طب " ظاھر جان و زينب جان"وقتی شامل پوھنتون کابل شدم، که فرزندانم «

  ».بودند

ش، درس خواندند و مافات گذشته را جبران کردند؛ و اين از شجاعت و  با فرزندان خويگامايشان گويا ھم

ِھمت عالی و عزم استوار ايشان در راه تحصيل علم و کسب کمال و دانش نشأت می کند، که سزاوار ھرگونه  ّ

  .زه و تحسين و آفرين است

 بليغ و اھتمام ّتيموری صاحب کانون و سرمشق و مشوق فرھنگی فاميل خود بودند و از برکت ھمين سعی

 ھم "جان تيموریظاھر" و داکتر صاحب "ھاشم رائق"عميم ايشان بود، که برادر ارجمند شان جناب انجنير 

حتی نواسه ھای عزيز . دست به دامان شعر بردند و ھرکدام در مسير خاصی به سرودن شعر دست يافتند

بخش صفات  ھای زيبائی را زينت  پارچه نيز در زمينه طبع آزمودند و"طارق جان" و "ديبا جان حرير"شان 

 نمودند؛ ھمان قسمی، که دو عزيز اولی نيز از ھمکاران دائمی اين پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  .ّمفخم ھستند

  : شعری به چاپ رسيده استاز شاعر دو مجموعۀ

  :"کابل اين پيکر خونين"  ــ١

و  در پشاور طبع شده است؛ ١٣٨٢در سال " داکتر زينب تيموری"شان فرزند ارجمندبه اھتمام  اين رساله 

  .  و مشبوه از اغالط امالئی و تايپی و صحافت نامناسبمغلوط سف بسيارمع األ

  :گردد رساله با حمد و اين طور شروع می

   برترانِی برترــــتوئ! ـــداياــخـ

  نس و جانِابحر و بر و خداوند 

  :"رازتراوشی کوتاه از عمری د "ــ ٢

پورتال  از متن ويرايش شدۀدر تدوين آن، و چون گيرد  می بر ا در شاعر ربيشتربه مراتب ر اين اثر اشعا

با . شود ، در آن اشتباھات امالئی و عروضی ديده نمیده استش استفاده "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 اين .ض عبارات ساقط گرديده است و در چند جای بعه نيستيد صحافت اين مجموعه نيز پسندآن ھم،

  .منتشر گشتع ــ  ٢٠١۵مطابق ــ  ھـ ش١٣٩۴موعه در سالمج

بعد از  ٢٠١۶مارچ  ٢٩روز  سال، ٩٣مند  بعد از سپردن عمر دراز و صحتبزرگوار صاحب تيموری 

  ھمين ماه٣١ی وداع کرده و به تأريخ  با زندگGöttingenگن ين گيوتشفاخانه ای دردر گذر دو سه روز 

 قبر خانم  ازککمی دورتر خاک سپرده شد ــالمان به  Goslar" گسالر"در شھرک زيبا و کوھستانی 

  .درگذشته بوداز شوھر فقيدشان، که يک سال پيش 

 !!!گرامی بادجاودان خاطرۀ شان در يادھا 


