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 14/05/2019                 م. اسحاق نگارگر
 

 والدِت مسعود حضرت اُستاد عبدالحی حبیبی

 

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

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

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

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

  . آثاری که نگاشته است خود یک افغانستان است تنوعِ  زبان و

ومت مقا آشنا ساخت اُسطورۀ زیستن و ما را با حقایِق تاریخیی کشور فیض محمد کاتب هزاره که در سایۀ دربارها ما

 را نشان میدهد  است که یک خاصیِت متبارز ما

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

ه کار حتی افغاِن محافظ فلسفۀ دیگران غنا بخشیم. اینجا صالح الدین بدوِن شک افغان و را با استفاده از فکر و خود

به ما می گوید که یاد گرفتن سرمایه است ولی نادانی مایۀ  کناِر دیگران چشم بسته نمی گذرد و از است ولی هرگز

 درِد سر. 

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

 پُشِت من غیر از سِر انگشِت من( که )کس نخاَرد

ما در این  سرکه می جوشند. و سیر و ما را داد. همسایه ها هم که برای امتحاِن خود روس را آزمودیم، امریکا نیز

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

 یاد بُردیم.  نیز از

 . محبت بود از دست دادیم را که مبتنی بر مناعت طبع و رفتیم که از عرب اسالم اصیل بیاموزیم اسالِم پدراِن خود ما

تحدانش م م بیاموزیم ولی آنچه ِکشتیم ز خجلت نتوان کرد دَرو. رفتیم که از امریکا ویزوسیالچین س رفتیم که از روس و

 اینک شیطان از ما گریزان است تا مبادا فریبش بدهیم.  فریبکاری آموختیم و آزادی بیاموزیم ولی تقلب و دموکراسی و

قونیه نیز  محضر کرباس پوِش بلخ و در آیا ممکن است باری نگاهی هم گذرا به سوی داشته های خود بیندازیم و

 آنجا در یابیم.  جویش استیم در شاید چیزی را که در جست و زانوی ارادت بخوابانیم؟ 
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 4از 2

 من ُدشوار نظرِ  هوا ها سروده شده است. امیدوارم خوِش تان بیاید که همین هم در همین حال و )اوستادا!( در قصیدۀ

 میالدی برمنگهم نگارگر 2015ماه می  7باعرِض حرمت  جلوه می کند.

 

 به یاِد اُستاِد مرحوم پوهاند"حبیبی"

 از:م.ا.نگارگر

 

 

 گراستبازیـ دسِت این در ُمهـــرۀ تقـــــدیِر او است آدمی محـــــکوِم بازی های چرخِ اخضر

 یزم هماناحاصلش خاکستراستـچون ه سوخت مکنت هیزمش و کورۀ سوزان جهان خوداین 

 است استر ـِل اسپ وزندانیی اصطبـــــ ِر اوـفک ـــروجِ جان خبرُعــــــ صاحِب مکنت ندارد از

 است ررا اِستمگــ که هر خاِک ذلت زند برمیـ ـوانََدش دانای رازخـ رکیفـــــــ اداش وـپ نـۀاـخ

 است ها که بینی پرپرُگلـ ـِل دانش دگرُگــ ُجــز ارُگلی داری بِکــــــ بهــارستاِن گیتی گــــر در

 است ـراِب دیگردم شـ ــِم اندیشه اش هرُخـ در تالش سعی و ه ازنــــازم کــ مــرِد دانشمند را

 است کاوشگر خود دِ وج خستگی، باشب بی و روز  ـــاِب عقولاربـــ بر ـۀ غامضتا گشایــد نُکتـــ

 است ـرب ـلّه آری دراین ُحـ را ـادحضرِت اُستـ ـــینیقـ و َود عـــلمـبُ  ـدلیادگاِر مـــرِد صاحبــ

 است راغِ انورکف چ ُجستُجو در رکه را ازهـ ـریقتاریِک جـــــان طی طـ جادۀ ـد درمی ُکن

 است هستی زانکه خود درِد سر دم زچشم بربنـ رمی اشگــ ستاند خود از ــراباده ای کـــوتا م

 ر استینــــه ام امشب دروِن ساغـــــرـادۀ دیـب رد افگـن که بازشراب سخت م ـاد ازیمی کنم 

 ـرانه سر شوِر جـــوانی ُمضَمر استدلم پیـ در ـابگذشته هـــ در والن سمنـِد فکــرم جــمی ده

 است نــاورـاضی عجب یک کشوِر پهکشوِر مـ الحــ اقلیمِ  اضی مـــن ازکشوِر م می روم در

 است رگرامی محضـ ن فیـض یاِب آنـخاطِر م ربه سوی محضِر اُستـــاِد پیــ می بََرد شــــوقم

 است برشوقم ره و شور وانیمی روم سوی ج رم تلخیی حالخــاطـ َرد ازـاضی می بَ شوِر مـ

 ور استخــ درــان اوستادی مطــلقش امِ ـآنکه ن ه کیست؟درِس ِعرفان دارم واُستاد می دانی ک

 است ام آورـنــ ـمضمیــر وعاِلــ نـروش عارفِ   انبخنــِد ملیحش برلبــــیست لردـمهــــربان م

 است رــوهم بحــــِر گـــــلـازع سینۀ جوشاِن او  یکن روحِ او بیشک بزرگـول جثه اش کوچک

 و اختر استـــاللتـــ رــاِن معـــرفت را پُ آسمـــ  ــزهمی خوانَد ولیتواضع خویش را عاجـ از

 است وهرصاحب ج ردارـجوه چون تیغِ  او فکرِ   انه هــای عــارفـــتـشیب نُکـن در راز وــدرف

 است  پروردانش   فرهنگ و خوش آن ملت که باای   ُورا نشنـــاختیم ـدرِ بس بی دانشی قــــــ مـا ز

 است ِم خاورـیــّواص دریـــای حکغــــ فکِر او  بی کـــران و َود دریـــای ژرفـا بُ ـِر موالنـع

 راستراهت منظـدامانش همه یکسر ک ت ودش  اینک دسِت جنگ کشورت را سوخت ادا!اوست



  
 

 

 4از 3

 است ــرف تنها مظهـــــرا قساوت حی زندگانی ـردند زارا! نوجوانان ُکشته می گــــــاوستـــاد

 است رپیغمبـ رـش رت خــــداوندی ومی ُکند نف  وحیف ـردُمـــدیــاِرعشَق الهــوتی محبت در 

 است ـحشرن مرُدِم بیچــــاره روزمـــسِر ای بر  ندیـــاِر خــــود ببیــ ن درـکُ  اوستادا! چشم وا

 ون مردم احمراستخ از دشت الله اش پژُمرد و  گاِد جنـبنگر که از تف ب خویش را ـارقندهـ

 تعُصب لشکر است آنست و دارــل فرمانجهـــــ  هــاِر تـو سپــــاهي تاختـدیــــ اوستـــــــادا! بر

 است وحشی عسکر که صاحبمنصبش بیرحم،زان  وـــه جه گویم ازجفای این سپاِه کینــــمن چـــ

 است رپــهـحقیقت ش ــرا عشـقِ رواِز تـــــاِل پـب وزُکــن زیــرا هنـــ روازـپ رـگـــرم ت اوستادا!

 است رم کــریـاِد ما عالـف بر یم وـسخت بی برگ  تـوخِش دوران بســآت دا! کشورت درـااوستـ

 است که مــــارا اژدر رـماجـرا بنگ رــکاففِس ـن   اقفــن ـردی تو مــــارا ازکـــ اوستادا! برحذر

 است زر سیم است و بندِ  طرف در رآبروها ه  ـا داده ایمدسِت هـوس هـ ـویش درخـ اراختیـ

 است رتارِک شــان افســ ی بـرذلِت آوارگ  نبیـــ رۀ بی قــدره آواین همــــ  اوستادا!

 است رغان درینجا هست تنها، هاجـر زِن افـگ  کرد ـوارملۀ مــــارا حقـــارت خـاوستادا! ش

 است رشب به هرجانب جهـالت ُگست ارِ ـدر دی   لهـــروی ج زببین کـ اوستادا! ملِت خود را

 است بی کمالی مضطر ن کزسرزمینش راببی  ودـروزان شمع بـف وِس حکمت رابوعلی فان

 ه آن رامصدراستدانش ارمشتق بَُود این خط  ه اشـنـویم ازشکوه وعظمِت پاریه گـمن چـ

 است رای منبـنعِش پ ُمـردۀ بیکس که نعشش،  داد دل وـع ـا،ــــدایی ُشد اماِم عصرامبی خ

 است ابتر ـد آخربه دسِت ُجغـ ـــاِز تــــوـشاهب  اررِب مــان کرده شکــــهای غاوستادا!فتنه 

 است ربستــ اننِد خسک درـرا همــ مکِر اوما  ـربای غـــِر ترزبانی هاسیــــاوستــادا! ما 

 است ونه شرـد گص کانونِ  الَجَرمشرق زانرو   ــن روسپیــر عشوۀ ایـد اسیــشُ  ـــادا!اوستــ

 است راعنتر اره اواین بیچ است و غرب لوطی  ه روکـاروان بی راهــ ل،ـافانساالرغ و کار

 است رافُسرد درپیـــکرعالجش نشت گرخون ا  ای مانافُسرده در رگ هــ! خوِن ما اوستادا

 است ررچه اخـگگ، اآتِش ما نیست خاکستر  اند سختپیچد در نم د ماراغم هرچنـدرد و

 در است؟را ماینـچ افغان را حاجت پورِ روزِ    !غـ، ای دریااست ام فراوانجانب دوست هر

 است ـِل آذرخـلیـ آتشآن  د دل درـشُ سال ها   وِر عشقشـ ه ام افـروختی ازسینـ آتشی در

 راستمفرعوناِن گیتی بی  دستِ  م ازشکوه ا  م به توـالود نــکدامین درِد خـــ از ا!اداوستــ

 است رـن پیکـرغِ آتشبـاِر آهُمـ اژدهـایش  هتــت یافـقـیـه پــــــا" حقـتاِن "اسپک سـداس

 کشوراست ُکدامین وینکاین کدامین مردمست   نتوانی شناخت ایی بازبی ـرگ ادا!اوست

 دایش یاوراستخـ باشد، ای لطِف تور ُدعگ  سیکبی در شد وطن،ه بیکس گرچ آوستادا!

 "است رون درـیه بۀ آیینـخان دارده کانچ  وذرم شنهمی بندم ولی ُعـاوستــادا! لب 

 است رمجم تلداغِ خج مراعمری سپند ودل   دمبُ غـایب  رتمحض از بار یک دو !اوستـادا

 خنجـراست و چون ِخـَردغالب شودکی جای تیر  یرِد زندگـنَبَـ د درل بایـــقع آدمی را



  
 

 

 4از 4

 قـــــافیه شُد شایــگان امـــا، نـــدارم هیچ غـــم

 شایگـــانی شعـــــر زیبای مرا خود چاکراست

  
 برمنگهم ـــ برتانیه2007شِب دهم جوالی ساِل 

  
 

 

به جای "کانچه"،"هرچه" آمده است. داستاِن  آن در ضرت ابوالمعانی "بیدل" است وتذُکر: مصراعِ تضمین شده از ح

ه ب را او پیکِرخواهرش اهریمن خانه و اسپک تو به سه پا آمده بود" قصۀ شاهزاده ای است که در فوکلوریی" برادر

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

  خورد. می را اول یک پای اسِپ او

 کند اما، را می قصِد خوردِن برادِر خود خورد و می به سه پا آمده بود" تا همه اسپ را اسپِک تو "برادر میگوید:

 .این بال نجات بدهد از مردم را را بُکشد و اژدهای خود می تواند خواهرِ  برادر

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

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

 

 
  تذکر:    

 بر یرا مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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