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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۱/۳۰

فضل الرحمن فاضل

بازگشت همه به سوی اوست
با دریغ و درد و اندوه فراوان آگاهی حاصل کردم که پروفیسور محمد اسحاق نگارگر یک تن از کوهپایههای خرد ،عرفان
،آگاهی و دانایی سرزمین سرمدی ما در دیار غربت ،داعی اجل را لبیک گفت«.إنا هلل وإنا إلیه راجعون»
از بارگاه خدای غفار برای آن دانشمند بزرگوار بهشت برین استدعا دارم و به خانوادهءمحترم ،دوستان ،شاگردان و
ارادتمندانش شکیبایی آرزو میکنم.
استاد نگارگر در پهلوی اینکه در ادبیات پارسی و مسایل عرفانی ،و بهگونهء ویژه در بیدل شناسی و مولوی شناسی دانشمند
متخصص و ژرف اندیش بود ،در زبان و ادبیات انگلیسی تحصیالت عالی داشت و از این زبان آثار فراوان و مهمی را نیز
ترجمه کرده است  ،افزون بر دوران تدریس در دانشگاه کابل ،در دیار هجرت که از سال  1984در زندگی پربار او آغاز
میشود خدمت به فرهنگ ،تاریخ و عرفان پربار و زبانهای رسمی میهن را هرگز از یاد نبرده و با زبان و قلم به رهنمایی
فرزندان وطن پزداخته است.
اینجانب به شرف زیارت این شخصیت دانشمند تقریبا ً چهارده سال قبل نایل شده ام که در ال به الی صحبت و مالقات
موصوف؛ فضیلتهای دیگر او از قبل تواضع  ،خلق نیکو  ،صحبت دل نشین و اثرگذار او را از ژرفای دل درک کردم.
نمونهای از تواضع او را در یک «مناقشه مطبوعاتی» در اینجا به شرح زیر درج میکنم:
مقاله ای که توسط یک انگلیس به نام« رابرت فسک »در« روزنامۀ اِندیپندنت» به تاریخ  2006 /12/2م به نشر رسیده
بود و استاد نگارگر آن مقاله را تحت عنوان «بُش نیز همانند هتلر وبریژنُف درحا ِل فرار است »به زبان فارسی ترجمه کرد
که به تاریخ  5دسمبر  2006در پورتال "افغان جرمن آنالین "به نشر رسید .
در مقاله یادشده؛ نویسندهء انگلیسی (رابرت فسک) برخی اشتباهات تاریخی را مرتکب شده بود و افتخارات مردم ما را به
نام «اسامه بن الدن» گره زده بود که من تحت عنوان « حاتم بخشی دیگر! » به رد اشتباهات آن نویسنده انگلیسی پرداختم
که در همان پورتال یادشده به نشر شد ،که نشر آن طبعا ً به دانشمند عالی مقام استاد نگارگر نیز بر میخورد  ،اما استاد
نگارگر با آن خصلت بزرگ تواضع و نقدپذیری  ،به نوشتهء من پاسخی ارائه داشت که خلق نیکوی آن مرد عارف و بزرگ
را بازتاب میداد  .اینک در حالی که از خدای غفار ،بهشت برین ،بخشایش و آمرزش برایش استدعا دارم  ،آن نوشتهء استاد
نگارگر را به مثابهءیادگاری از آن رجل عارف؛ در اینجا درج میکنم .اللهم احشره واحشرنا مع عبادک الصالحین.
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که «خدا(ج) مرا از ِ
فاضل شود و قبول بفرمایند که دراین مورد قص ِد هیچ گونه حاتم بخشی درمیان نبوده است و تنها یک طنز مایۀ این سؤ تفاهُم
عرض حرمت».
ب فاضل به موضوع صمیمانه سپاسگزاری میکنم .با
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متن اصلی ترجمه و نوشتهء استاد نگارگر و پاسخ من در لنک زیر قابل دسترس است :
http://www.afghan-german.net/.../negargar_bush_nis...
http://www.afghan-german.net/.../fazel_hatem_bakhshi...
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

http://www.afghan-german.net/.../negargar_baraye_fasel.pdf

فوتو از راست به چپ :ف.فاضل و روانشاد استاد نگارگر (1400 -1318هـ ش) جرمنی

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

