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 زنده یاد پوهاند عبدالحی حبیبی

والدِت مسعود حضرت اُستاد عبدالحی حبیبی است که من از  1909هفتۀ اخیر ماه اپریل یا هفتۀ اول ماه می سال 

ری است که من به عنوان قدر شناسی سروده محضِر شان دقایق مثنوی معنوی را آموخته ام. قصیدۀ )اوستادا( شع

ک یآن اُستادان  برخی از ما استادانی داشته ایم که اینک از میاِن ما رخت بسته اند و اینجا تقدیم می کنم.  بودم و

چندین زبان  با تسلط بر این میان استاد عبدالحی حبیبی با تنوعِ عجیب استعدادش و نمودار ُکل فرهنِگ افغانی استند. از

ایِق را با حق ها ما تنوعِ آثاری که نگاشته است خود یک افغانستان است فیض محمد کاتب هزاره که در سایۀ دربار و

اُستاد  را نشان میدهد و مقاومت است که یک خاصیِت متبارز ما تن وآشنا ساخت اُسطورۀ زیس ما تاریخیی کشور

ا ر خود نشانی بود که چطور داشتۀ خود غرب آشنا ساخت و فلسفۀ شرق و را با فکر و صالح الدین سلجوقی که ما

کاراست ولی  هحتی افغاِن محافظ اینجا صالح الدین بدوِن شک افغان و.  فلسفۀ دیگران غنا بخشیم با استفاده از فکر و

وح ر بما میگوید که یاد گرفتن سرمایه است ولی نادانی مایۀ درِد سر.  کناِر دیگران چشم بسته نمیگذرد و از هرگز

 :که خدای شان غریق رحمت خود کناد! حاال ما به عنوان یک مردم چه وقت ملتفت خواهیم شد سه شان شاد و هر

 ()کس نخاَردپُشِت من غیر از سِر انگشِت من
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ما در این  سرکه می جوشند. و را داد. همسایه ها هم که برای ما سیر و روس را آزمودیم، امریکا نیزامتحاِن خود

ا نیز ر خواست رفتاِر کبک را بیاموزد به دنباِل کبک تقلید کنان دویدن گرفتیم اما رفتاِر خود میان همانند زاغی که می

 یاد بُردیم.  از

 محبت بود از  را که مبتنی بر مناعت طبع و صیل بیاموزیم اسالِم پدراِن خودرفتیم که از عرب اسالم ا ما

 دست دادیم. رفتیم که از روس وچین سوسیالیسم بیاموزیم ولی آنچه ِکشتیم ز خجلت نتوان کرد دَرو. 

  رفتیم که از امریکا ومتحدانش دموکراسی وآزادی بیاموزیم ولی تقلب وفریبکاری آموختیم واینک شیطان ما

از ما گریزان است تا مبادا فریبش بدهیم. آیا ممکن است باری نگاهی هم گذرا به سوی داشته های خود بیندازیم 

و درمحضر کرباس پوِش بلخ وقونیه نیز زانوی ارادت بخوابانیم؟ شاید چیزی را که در جست وجویش استیم 

است. اُمیدوارم خوِش تان بیاید که همین  )اوستادا!( درهمین حال وهوا ها سروده شده درآنجا در یابیم. قصیدۀ

 میالدی برمنگهم نگارگر 2015ماه می  7باعرِض حرمت  جلوه می کند. من ُدشوار نظرِ  هم در

 

 

 

 

 به یاِد اُستاِد مرحوم 

 نگارگر ا. م. از:  ""حبیبی پوهاند
 

 ! ادااوستــ
 

 است ُمهـــرۀ تقـدیِر اودردسِت این بازیــگر     است آدمی محکوِم بازی های چرخِ اخضر

 است حاصلش خاکستر همانا سوخت چون هیزم     یزمشـمکنت ه کورۀ سوزان و این جهان خود

 است  استر و زندانیی اصطبِل اسپ فکِر او     رـان خبـُعـروجِ ج دارد ازـصاحِب مکنت ن

 است ت هرکه را اِستمگرـمیزند برخاِک ذل     ای رازـدان خـــوانََدش فـرـکی خانۀ پاداش و

 است ُگـِل دانش دگرُگلها که بینی پرپر ُجـز     بِکـار ُگلی داری تی گــرـبهــارستاِن گی در

 است دیگر درُخـِم اندیشه اش هردم شرابِ       تالش مــرِد دانشمند رانازم کـــه ازسعی و

 است کاوشگر خود وجدِ  ، بابیخستگی شب و روز      ول ـقـاربـاِب ع تا گشایــد نُکتــۀ غامض بر

 است بر این ُحلّه آری در حضرِت اُستاد را      ینـیق َود عـلم وـیادگاِر مـــرِد صاحبــــدل بُ 

 است انور کف چراغِ  ُجستُجو در هرکه را از      قـجادۀ تاریِک جان طی طری می ُکنـــد در
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 است ود درِد سرـدم زهستی زانکه خنچشم برب      رمی اشـگ ستاند خود از باده ای کـوتا مرا

 ر استـرینــــه ام امشب دروِن ساغـادۀ دیـب      ن که بازـرد افگممیکنم یاد ازشراب سخت 

 ه سر شوِر جوانی ُمضَمر استـدردلم پیران      بگذشته ها در رـمی دهم جـــوالن سمنِد فک

 است اورـنـکشوِر ماضی عجب یک کشوِر په      اقلیِم حال کشوِر ماضی من از می روم در

 است محضر خاطِر من فیض یاِب آن گرامی      می بََرد شــــوقم به سوی محضِر اُستاِد پیر

 است م رهبرـشوق و میروم سوی جوانی شور      شوِر ماضی می بََرد ازخاطرم تلخیی حال

 خــــور است  اِم اوستادی مطــلقش اندرـآنکه ن      اُستاد میدانی که کیست؟ درِس ِعرفان دارم و

 ضمیـر وعاِلــم نـام آوراست عارِف روشن      مهــــربان مردیست لبخنــِد ملیحش برلبـــــان

 است م بحــِر گـــوهرـعل سینۀ جوشاِن اواز      روحِ او بیشک بزرگ لیکن جثه اش کوچک و

 تر استـتاللو اخ آسمـــــاِن معــرفت را پُر      خوانَد ولی همی تواضع خویش را عاجز از

 است صاحب جوهر چون تیغِ جوهردار او فکرِ       ته هــای عــــارفـانـدرفراز ودرنشیب نُک

 است دانش پرور وفرهنگ  ای خوش آن ملت که با      تیمـُورا نشناخ بس بی دانشی قـــدرِ  مـا ز

 است اورـیِم خـای حکـغـّواص دری فکِر او      بی کران شعِر موالنا بَُود دریای ژرف و

 دامانش همه یکسر کراهت منظر است دشت و      جنگ سوخت اینک دستِ  کشورت را اوستادا!

 است مظهری را قساوت حیف تنها ـزندگان      د زارـ! نوجوانان ُکشته می گردن اوستادا

 است  می ُکند نفرت خــداوندی وشرپیغمبــر      حیف و ردـمحبت مُ  در دیاِرعشَق الهوتی

 است محشر برسِر این مرُدِم بیچاره روز      بینـود بـاِر خـدی ن درـاوستادا! چشم واکُ 

 است  خون مردم احمر از دشت الله اش پژُمرد و     بنگر که از تف باِد جنگ خویش را قندهار

 ر استـتعُصب لشک آنست و ارـدانـرمـــل فـهـج     تاخته سپاهياوستـــــــادا! بردیـــاِر تـو 

  است وحشی عسکر زانـکه صاحبمنصبش بیرحم،     وـفای این سپاِه کینه جـم ازجـمن چه گوی

 است ترا عشِق حقیقت شهپررواِز ـاِل پـب      نوزـُکـن زیرا ه پرواز گـرم تر اوستادا!

 است کر فریاِد ما عالم بر سخت بی برگیم و      بسوخت آتِش دوران ! کشورت در اوستادا

 است را اژدر که ما نفِس کافرماجــرا بنگر      نفاق را از اماوستادا! برحذرکــردی تو 

 است وزر استبنِدسیم  در هرطرفآبروها       مـاختیارخویش دردسِت هوس ها داده ای

 است رسارِک شان افـت ی بــــرـِت آوارگـذل      نـاوستادا! این همـــــــه آوارۀ بی قـدربی
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 است درینجا هست تنها، هاجر زِن افغان گر      کرد اوستادا! شملۀ مــــارا حقارت خوار

 است الت ُگسترـجانب جه رـدر دیاِر شب به ه      روی جهل  اوستادا! ملِت خود راببین کز

 است کمالی مضطر بی ببین کز راسرزمینش       فروزان شمع بود بوعلی فانوِس حکمت را

 است ه آن رامصدرطمشتق بَُود این خ دانش ار      عظمِت پارینه اش شکوه و من چه گویم از

 است  نعِش پای منبر ُمردۀ بیکس که نعشش،      بی خـــــدایی ُشد اماِم عصراما،عدل وداد

 است ابتر رـبه دسِت ُجغـد آخ شاهبــــاِز تــو      اوستادا!فتنه های غرِب مــان کرده شکار

 است بستر را همـاننِد خسک در ما ِر اوـمک      ربـای غـانی هـیِر ترزبـاوستــادا! ما اس

 زانرو الَجَرم کانوِن صد گونه شراستشرق       اوستـــــادا!ُشد اسیـــر عشوۀ این روسپی

 است  عنتر غرب لوطی است واین بیچاره اورا      کاروان بی راهه رو کاروانساالرغــافل،

 است پیکرعالجش نشتر افُسرد در خون اگر       مان ایـاوستادا! خوِن ما افُسرده در رگ ه

 است رـه اخگـخاکستر، اگرچ آتِش ما نیست       در نمد پیچاند سخت را درد وغم هرچند ما

 چرا مایندر است؟ حاجت پوِر افغان را روزِ        !دوست هرجانب فراوان است اما، ای دریغ

 سال ها ُشـــــد دل درآن آتش خلیِل آذر است       شوِر عشق آتشی درسینه ام افـروختی از

 است ازدسِت فرعوناِن گیتی بی مرشکوه ام        م به توـاوستـــادا!ازکدامین درِد خــود نال

 است رـن پیکـاژدهـــــــایش ُمـرغِ آتشبـاِر آه       هـتـقیقت یافـداستاِن "اسپک سه پــــــا" ح

 است  کشور ُکدامین کاین کدامین مردمست وین       گــربیایی بازنتوانی شناخت اوستـــــــادا!

 است  خـدایش یاور باشد، ای لطِف توـر ُدعگ       دربیکسیگرچه بیکس شد وطن،  آوستادا!

 "است ه بـیرون درـنـیـخانۀ آی کانچـــه دارد"       نوـاوستــادا! لب همی بندم ولی ُعـــذرم ش

 دل مراعمری سپند وداغِ خجلت مجمـراست        یک دوبارازمحضرت غایب بُدم اوستـادا!

 جای تیروخنجراست چون ِخَردغالب شودکی        دگـیـــنَبَــرِد زن ل بایـــد درـآدمی راعــــق

 قـــــافیه ُشد شایــگان امـــا، نـــدارم هیچ غـــم

 شایگـــانی شعـــــر زیبای مرا خود چاکراست

 

 

 

 برمنگهم ـــ برتانیه2007شِب دهم جوالی ساِل 
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داستاِن  . به جای "کانچه"،"هرچه" آمده است آن در تذُکر: مصراعِ تضمین شده از حضرت ابوالمعانی "بیدل" است و

به  را او خانه وخواهرش اهریمن  پیکرِ  اسپک تو به سه پا آمده بود" قصۀ شاهزاده ای است که در برادر "فوکلوریی

هنگامی که برادرش برای نجاِت او می آید شاِم  خورد و می را اژدهای دریانوش بدل می کند که همه اطرافیاِن خود

قصِد  خورد و می به سه پا آمده بود" تا همه اسپ را اسپِک تو "برادر میگوید: خورد. می را اول یک پای اسِپ او

 .این بال نجات بدهد از مردم را را بُکشد و اژدهای خود می تواند خواهرِ  رادرب کند اما، را می خوردِن برادِر خود

)ب( ساقط َشَود )َغر( می ماند که همان  )غرب( اگر از و )شر( باقی می مانَد )قاف( ساقط َشَود از )شرق( اگر(  (2

 .کانوِن شر بدل می َشَودبه  را از دست میدهد و چون شرق به دنباِل )غرب( قاِف عظمِت خود روسپی است و

 

 

 

 
 


