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   بودم  دهیمن اورا د

 بودم  ده یاورا د من»
 مهربان داشت  نگایه
 زد  گانش موج یم  دهیدرد غیم
 «نشان داشت شانشیازبخت پر  که

 نادر نادر پور                                       

 

اورا دیآر  باخت    . بودم  دهی، من  آن سال  میگو را یم  یواصف   ی هاکه در 

پ  عن  ی،  حالل ل  شاه نام داشت و   محمد   . از امروز   ش ی چهل سال   سهی در 

یم   هیبی حب ما  درس  اگرچه  فراوان    مینبود   همصنف  خواند.  لحظات    مگر 

تکان دادن دست   ا ی  باشوردادن رس و   و   می آمد که باهم مقابل شو یم  شی پ

ام کن  ی ادا  گر یبه همد  ل دوم منتــــیه  ن  نه یز   یهادر پله   . میاحت    یم   که به مت  

درختان رازناک   هءیدرسا   ا ی  م،یشدیم   یی   اپ  ا یبا شتاب ازآن باال    هردو   و   شد 

در   اکایس تفر   مکتب  محبوب  حیــــ هنگام  مان  ک  مشت  دوستـــــــــان  هللا  با 

و   فی لط  ا ی  رستاق    لیخل،  کوشان   سخن    گرانی د  انصاف  جد  به  که گاه 

 . میدیخندیم  و گاه بـه هزل، و  میگفتیم

و   او  برخورد  خوش  صدا  مهذن    انسان  و   شی بود.  و    ی   دلنش   گرم  بود 

سخنور    موقع به صفت شاعر و   نشست. من اورا در آنسخنانش به دل یم 

  دانم چرا نیم  نداشت؛ ول   شناختم. اگر شاعر هم بود هنوز نام ونشان  نیم 

دم به نظرم یم که به سخنان او گوش یم  هنگایم شنوم  که آنچه یم  د یرسستر

موس  ستا  سخن   جنس  از  شعر،  جنس  آهنگف  یاز  نرم،  دلپذ  ی   :  . ر یو 

 
   ی  زنده یاد رفیق نن  عظییم  ۀاین یادوار نوشته    2016در سال    در بارۀ استاد واصف باخت 

 که زیب این مجموعه گردید. راه پرچم   شده بود 



 ب  
 

ها  ف  یموس نیم   یواژه  ما  بود که  چنان  آن  اش  شده   میتوانست انتخاب 

که به کار خواهدبرد چه خواهد بود؛ مگر نه آن    ن  یپس   واژهء  ــمیحدس بزن

  ی واژهء بعد  که  توان حدس زد که ها یم ازآدم  یار یکه با توجه به گفتار بس 

 باشد؟خواهد برد چه یم که به کار 

. چند سال گذشت؛ نمیاورا نب   گر یکه چه واقع شد تا د  ستی ن ادمی درست

  با   نهی به س نهی به تن داشتم، س را   ی دانشگاه نظامـــ  فورمیونیروز که   ک یاما  

از او که   و   دم یهمصنفان پرس برخوردم. از دوستان و  رستاق   ل یخل اد یزنده  

و  بود  و   مهربان  برخورد  بودممن    خـوش  است،. گُمش کرده    گفت خوب 

دانشکدهء    در   . پرخاشجوشده است  و   باکن    طور مهربان است ول  همان

 هاست. آن روز در  نیاز جملهء بهت   خواند و دانشگاه کابل درس یم ـاتیادب

  بود، ازجمله پرچم و   ه یبنابر عادت معهودش دوسه تا نش    دســــت رستاق  

 د… یشعلهء جاو 

نام    ر یاز او ز   یشعر   بود؛ ول   د یرفته که کدام شمارهء شعله جاو   ادمی  حاال 

 : افتی   یم انیپا اتیاب نیبا ا کهدر آن چاپ شده بود  «حماسه شعله»

 ی فراز  وبر  را بشکن   ها ت  و زنج یت   که تا برخ»

 آزاده  پرچم
 

 آتش    یبرفروز   و  گ

 «در آن بسوزند، ناکسان نیا، خسان ن یا تا 

انگار باورم    ؛منقلب ساخته بود. جادو شده بودم   زده و   شگفن    مرا   شعر   آن

  و   روشن    و   ن  بایز   نیشعر را او رسوده باشد، تا آن روز به ا  نیشد که انیم 

  ی دینوم  لی آن شعر تاو   . بودم  دهیآالم مردمم را نشن   ها و رنج   ت  تفس   بایکن  

  ر یتقر   بود و   ا هال یخ  ها و خواب   ت  تعب،  بود از رنج  یشاد  ت  تفس   د، یبود به ام

  . ناخواسته یهاکابوس   ها و ایرو 

البد  ،  بودم  افتاده  ما ین  «افسانه»  اد یدانم چرا با خواندن آن شعر به  نیم  ول



 ج  
 

کرد که انگار    را انتخاب یم  ن  هاچنان واژه   ما ین  مانند   ت   ن  سبب که او   ن یبه ا

  ول   د؛یچیم  و   افت یگوناگون، گل دلخواهش را یم   یهادر باغچهء پر از گـل 

از    «افسانه»  در   ت   ن  ا مـ یسبب که ن  نیبه ا  ا ی   کرد و در انتخاب آن شتاب نیم

همان ناکسان    ـان و س هم از همان خ  او   استفاده کرده بود و   «خسان»واژهء  

 ها داشت: هیگال 

 ...« 

 فسانه خسانند آنان یا

 فرو بسته ره به گلزار  که

 به صد سال طوفان ننالد   خس،

 مار ی تند باد است ب  کیز  گل،

 « یمپوشان سخنها که دار  تو 

،  دمیخر را یم  د یشعلهء جاو   ت   ناخواسته من ن  ا یآن روز به بعد خواسته    از 

چه به جا    رسود و آه که او چه خوب یم   و   . خواندن اشعار تازهء او   د یبه ام

 ! با یز  بلند و  و 

تعبد شده بود    تعهد و   و   الیخ  افسانه و   ت  گذشت. نسل ما، تازه اس  ها مدت

  گر ید  را گسسته و   تعهد حزن    یهات  زنج  هیآن دوست گرانما  میدیکه شن 

 زنده   الیخ  در افسانه و 
 

آن نبود که    یگسست به معنا  نیکند؛ اما ا   نیم  گ

اند از  و   یهاشهیواصف  وانه  دست    کشیالوژ ید یا  یهایت  گموضع  چتر

 و   شسته
ً
. ول  باشد، حاشا

ً
سازمان   حزب و   ک یبه    گر یعمل او د   نیبا ا  کال

د  ایسیس نداشت.  مردم    گر یتعلق  به  تنها  نه  بود.  همه  به  متعلق  او 

 
 

 . فاریس اتیادب زبان و   افغانستان بل به حوزهء فرهنگ

د   بی ترت  نیبد  و     ی گر یدورهء 
 

زنده گ آغاز    در  دورهء    افتهیاستاد  بود. 

 دلبسته
 

  ی   هم  در .  فلسف    یچراها  چون و   عرفان و چند و   به حکمت و   گ

  و  خرد  محور  که بر   یارزشمند فلسف   یهااستاد نبشته دوران بود که ما از 



 د  
 

 : م یخواند،  د یرسدر مجلهء عرفان به نش  یم  شت  ی ب و  د یچرخیم ن  خردگرا

 (1347) درباب شناخت  ن  جستارها −

 (1355) ی   نخست  گوهر   و  نوزا یسپ  −

 ( 1355) یکارکرد   لیتحل  وهیش −

 (1355) ها رسگذشت رازناک مقوله  −

 ( 1355گزارش عقل رسخ )  −

سو   گایم  مین − و   یبه  افالطون  افالطون،   انداموار   لیتحل  قلمرو 

 (1356) اجتمایع کار ا ضر 

فراوان نوشت   و نوشت و  رسود  ار یبس  رسود و   ،یباخت   ت   از آن دوره ن  پس

از   قلمش بارها و   گان سخن و فتهیما ش  و  ده و   بارها  که    ژرق    دانش گست 

 او   مینمود   ضی کسب ف  و   م یها بردداشت بهره 
ً
ها رسالهء  در آن سال   مثال

  ا موالن  شهءیاند  بود اندر باب شعر و   نوشت کـــــــه مقاالن    را   «نردبان آسمان»

  کــه برریس   «سخن در ترازو  رسود و »رسالهء    ا ی   و   محمد بلخ    نیجالل الد

هء علم عروض و… که برخ    یکند وکاو   و  ا  بود در گست    ی هانبشته  نیاز 

در جهنم پشاور    «فرزانهء شهربند غربت»که آن   ارزشمند، بعدها هنگایم

ناگز  رس  فره  یر یاز  داماد  همت  به  آقـا   ختهیماوا گرفت  برومندش    ی و 

 : د یآراسته گرد  ورچــــاپیوبه ز  یگردآور   هوتگ  عبدالناص 

، )مجموعهء شعر(  تاهرگز   عاد یم  از ،  )مجموعهء شعر(  د مت  یمنیم   فتــابآ  و 

ا  از  شعر(،  )ترجمهء  شهادت  بزرگ  تار   نهیی آ   نیاسطورهء    خ یــــ بشکستهء 

  ن  باچه ید،  )مجموعهء شعر(  یآزاد  تا شهر پنج ضلیع،  )مجموعهءشعر(

،  فصل شکسی   )مجموعهء شعر(  یاستوا  در ،  )مجموعهء شعر(  فرجام  در 

سخن در   موالنا( رسود و   شهیاند  در باب شعر و   نردبان آسمان )مقاالن  

  و   ادن    یهاگزارش عقل رسخ )پژوهش   ،در باب عروض(  ن  هاترازو )ژوهش 

  ا (، بازگشت به الفبوفلسف    ادن    ی)پژوهشها  ها رنگ ها و نر درنگ،  (فلسف  



 ه   
 

، (وفلسف    ادن    یها)پژوهش   خیــــتار   ابی( در غوفلسف    ادن    یها)پژوهش 

ق   یهاهیدر وزشگاه ثان  (فلسف    ادن   یها)پژوهش رس 

در   د یشعر سپ   و   شعرنو   یت  در شکل گ  یاستاد واصف باخت    گاه یجا  ۀبار در 

از   نهیزم  ن یکه در ا  یار یآگاهان بس   صاحبنظران و   و   نیافغانستان، منتقد

ده و   نیسخن گفته اند و صد البته که ا ؛برخوردار اند  ژرق   مطالعات گست 

  ی همان طور   ا اظهار نظر کند. امـ  نهیزم  نیکه در ا  ستی ن  یناتوان در حد

شوم که من در شعر، گذشته آور یم اد یهم نوشته بودم    یگر ید  یکه در جا

  ا ی.  میجو پا یمر ید  و   ت  فراگ  یآهنـگ، معنا  ن  یدلنش   ها و واژه   یبایاز تراش ز 

  یهادر قالب  ن  یآفر   ر یاز تصو   رسشار   ،تغن    با ترنم و   ی شعر   گر ی به سخن د

 .  ند بل  یمحتوا با مضمون و ، یشعر  عیبد ار یبس 

  دش یسپ   و   زند، چه در شعرنو   استاد موج یم   هر شعر   تی ب  تی که در ب  یهت  

.  رسوده شده اند   دهیقص  کهن مثل غزل و   یهاکه به قالب  یچه در اشعار   و 

 در ا
ً
  ها را واژه   کند و یم   ن  ی آفر   ر یکه او چگونه تصو   مینی برسوده یم   نیمثال

  یی   چسان استادانه از نوآ ا یو  ند یچ هم یم  یپهلو  د یچگونه همچون مروار 

 سود جسته است:  ادن   نشیآفر  نیا  نوهنجار بودن در  بودن و 

 هزار هزاران ا ی»آ

 آواها  ی   شمیابر  شهءی ب درخت

 حروف الفبا  ا یآ

 هرگاه تا ، شهی باور من تا هم  نهال

 ست   شما  یهامباد از برگ  تیه

 دراز یهاسال  چه

 در آستانهء باد  اهانیبا خضوع گ که

 خوان شما بودم  حهیمد



 و  
 

 درگهء تان خوان صله خواهد کنون ز  حهیمد

 هزار هزاران ا یا

 آواها  ی   شمیابر  شهءی ب درخت

 حروف الفبا ا یا

 خواهمیم  لوار”یاز شما نه ”زر پ من

 چار حرف ،  از شما دو هجا  من

 را هنیچار حرف م ،  از شما دو هجا  من

 «خواهمیم  دوار یچه نوم، غمگنانه چه

 

   . که طول عمر استاد را آرزو کنم  نی؟ جز اسمیچه بنو  گر ید
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