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م .اسحاق نگارگر

ت مسعود حضرت اُستاد عبدالحی حبیبی
والد ِ
ت مسعود حضرت اُستاد عبدالحی حبیبی است که من از
هفتۀ اخیر ماه اپریل یا هفتۀ اول ماه می سال  1909والد ِ
محضر شان دقایق مثنوی معنوی را آموخته ام .قصیدۀ (اوستادا) شعری است که من به عنوان قدر شناسی سروده
ِ
میان ما رخت بسته اند و برخی از آن اُستادان یک
بودم و اینجا تقدیم می کنم .ما استادانی داشته ایم که اینک از
ِ
فرهنگ افغانی استند .از این میان استاد عبدالحی حبیبی با تنوعِ عجیب استعدادش و با تسلط بر چندین
نمودار ُکل
ِ
زبان و تنوعِ آثاری که نگاشته است خود یک افغانستان است.
ق تاریخیی کشور ما آشنا ساخت اُسطورۀ زیستن و مقاومت
فیض محمد کاتب هزاره که در سایۀ دربارها ما را با حقای ِ
ت متبارز ما را نشان میدهد
است که یک خاصی ِ
و اُستاد صالح الدین سلجوقی که ما را با فکر و فلسفۀ شرق و غرب آشنا ساخت و خود نشانی بود که چطور داشتۀ
افغان محافظه کار
بدون شک افغان و حتی
خود را با استفاده از فکر و فلسفۀ دیگران غنا بخشیم .اینجا صالح الدین
ِ
ِ
کنار دیگران چشم بسته نمی گذرد و به ما می گوید که یاد گرفتن سرمایه است ولی نادانی مایۀ
است ولی هرگز از ِ
در ِد سر.
روح هر سه شان شاد و خدای شان غریق رحمت خود کناد! حاال ما به عنوان یک مردم چه وقت ملتفت خواهیم شد
ت من)
که (کس
سر انگش ِ
نخارد پُش ِ
َ
ت من غیر از ِ
امتحان خود را داد .همسایه ها هم که برای ما سیر و سرکه می جوشند .و ما در این
روس را آزمودیم ،امریکا نیز
ِ
رفتار خود را را
رفتار کبک را بیاموزد به دنبا ِل کبک تقلید کنان دویدن گرفتیم اما
میان همانند زاغی که می خواست
ِ
ِ
نیز از یاد بُردیم.
پدران خود را که مبتنی بر مناعت طبع و محبت بود از دست دادیم.
اسالم
ما رفتیم که از عرب اسالم اصیل بیاموزیم
ِ
ِ
درو .رفتیم که از امریکا و متحدانش
رفتیم که از روس و چین سوسیالیزم بیاموزیم ولی آنچه ِکشتیم ز خجلت نتوان کرد َ
دموکراسی و آزادی بیاموزیم ولی تقلب و فریبکاری آموختیم و اینک شیطان از ما گریزان است تا مبادا فریبش بدهیم.
پوش بلخ و قونیه نیز
آیا ممکن است باری نگاهی هم گذرا به سوی داشته های خود بیندازیم و در محضر کرباس ِ
زانوی ارادت بخوابانیم؟ شاید چیزی را که در جست و جویش استیم در آنجا در یابیم.
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نظر من دُشوار
قصیدۀ (اوستادا!) در همین حال و هوا ها سروده شده است .امیدوارم
ِ
خوش تان بیاید که همین هم در ِ
باعرض حرمت  7ماه می  2015میالدی برمنگهم نگارگر
جلوه می کند.
ِ

به یا ِد اُستا ِد مرحوم پوهاند"حبیبی"
از:م.ا.نگارگر

محـــــکوم بازی های چرخِ اخضر است
آدمی
ِ

ت این بازیـگراست
ُمهـــرۀ
تقـــــدیر او در دس ِ
ِ

این جهان خود کورۀ سوزان و مکنت هیزمش

سوخت چون هـیزم هماناحاصلش خاکستراست

ب مکنت ندارد از عُـــــــــروجِ جان خبر
صاح ِ

فکـ ِر او زندانیی اصطبــــــ ِل اسپ و استر است

خـانـۀ پـاداش و کیفـــــــر خــوانَ َدش دانای راز

خاک ذلت هر که را اِستمگــر است
میـزند بر
ِ

بهــارستان گیتی گــــر ُگلی داری بِکــــــار
در
ِ

ُجــز ُگـــ ِل دانش دگر ُگلـها که بینی پرپر است

مــر ِد دانشمند را نــــازم کــه از سعی و تالش

ب دیگر است
ــم اندیشه اش هر دم شــرا ِ
در ُخـ ِ

ب عقول
تا گشایــد نُکتــــۀ غامض بر اربــــــا ِ

روز و شب بیخستگی ،با وج ِد خود کاوشگر است

یادگار مـــر ِد صاحبـــدل بُـ َود عـــلم و یقــــین
ِ
تاریک جـــــان طی طــریق
می ُکنـد در جادۀ
ِ

ت اُستــاد را این ُحــلّه آری در بـر است
حضر ِ
هـرکه را از ُجستُجو در کف چراغِ انور است

باده ای کـــوتا مــرا از خود ستاند گــرمی اش

چشم بربنـدم ز هستی زانکه خود در ِد سر است

می کنم یـاد از شراب سخت مرد افگـن که باز

درون ساغـــــر است
بـادۀ دیـرینــــه ام امشب
ِ

می دهـم جـوالن سمنـ ِد فکــر در بگذشته هــــا

شور جـــوانی ُمض َمر است
در دلم پیــرانه سر
ِ

اقلیم حــال
می روم در
کشور ماضی مـــن از ِ
ِ
محضر اُستـــا ِد پیــر
می َب َرد شــــوقم به سوی
ِ

کشور پهـنــاور است
کشور مـاضی عجب یک
ِ
ِ
ب آن گرامی محضـر است
خاطر مـن فیـض یا ِ
ِ

شور مـاضی می َبـ َرد از خــاطـرم تلخیی حال
ِ

می روم سوی جوانی شور و شوقم رهبر است

درس ِعرفان دارم واُستاد می دانی که کیست؟
ِ

آنکه نـ ِام اوستادی مطــلقش انــدر خــور است

مهــــربان مـردیست لـبخنــ ِد ملیحش برلبـــان

عارف روشـن ضمیــر وعا ِلـــم نـــام آور است
ِ

جثه اش کوچک ولـیکن روحِ او بیشک بزرگ

بحــــر گـــــوهـر است
جوشان او ازعـلـم
سینۀ
ِ
ِ

از تواضع خویش را عاجـــزهمی خوانَد ولی

ان معـــرفت را پُــر تـــــاللـو اختر است
آسمـــ ِ

درفــراز و در نـشیب نُکـتـه هــای عــارفــان

تیغ جوهـردار صاحب جوهر است
ِ
فکر او چون ِ

ـدر ُورا نشنـــاختیم
مـا ز بس بی دانشی قــــــ ِ

ایخوش آن ملت که با فرهنگ و دانش پرور است

عـ ِر موالنـا بُـ َود دریـــای ژرف و بی کـــران

فکر او غــــ ّـواص دریـــای حکـیـ ِم خاور است
ِ

ت جنگ
اوستادا! کشورت را سوخت اینک دس ِ

دشت و دامانش همه یکسر کـراهت منظراست
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اوستـــادا! نوجوانان ُکشته می گـــــــردند زار

زندگانی را قساوت حیـف تنها مظهــــــر است

دیــارعشقَ الهــوتی محبت ُمــــرد وحیف
در
ِ

می ُکند نفرت خــــداوندی و شـر پیغمبـر است

دیـــار خــــود ببیــن
اوستادا! چشم وا ُکـن در
ِ

سر ایـن مرد ُِم بیچــــاره روزمـــحشر است
بر ِ

قندهــار خویش را بنگر که از تف بـا ِد جنگ

الله اش پژ ُمرد و دشت از خون مردم احمراست

ــار تـو سپــــاهي تاختـه
اوستـــــــادا! بر دیــــ ِ

صب لشکر است
جهـــــل فرمانــدار آنست و تع ُ

من چــــه گویم ازجفای این سپا ِه کینــــه جــو

زانکه صاحبمنصبش بیرحم ،وحشی عسکر است

اوستادا! گـــرم تـر پـرواز ُکــن زیــرا هنـــوز

ق حقیقت شـهـپـر است
بـا ِل پــ ِ
رواز تـــــرا عشـ ِ

اوستــادا! کشورت در آتـ ِش دوران بسـوخـت

سخت بی برگـیم و بر فـریـا ِد ما عالـم کـر است

اوستادا! برحذر کــــردی تو مــــارا از نـفـاق

فس کافــر ماجـرا بنگـر که مــــارا اژدر است
نـ ِ

ت هـوس هــا داده ایم
اختیـار خــویش در دس ِ

آبروها هر طرف در بن ِد سیم است و زر است

اوستادا! این همــــه آورۀ بی قــدر بیـــن

تارک شــان افســر است
ت آوارگی بـر
ذل ِ
ِ

اوستادا! شملۀ مــــارا حقـــارت خــوار کرد

زن افغان درینجا هست تنها ،هاجـر است
گ ـر ِ

ت خود را ببین کـز روی جـهــل
اوستادا! مل ِ

ار شب به هرجانب جهـالت ُگستر است
در دیـ ِ

وس حکمت را فـروزان شمع بـود
بوعلی فان ِ

سرزمینش راببین کز بی کمالی مضطر است

ت پاریـنـه اش
من چـه گـویم ازشکوه وعظم ِ

دانش ارمشتق ب َُود این خطه آن رامصدراست

بی خــــدایی ُ
امام عصرامـا ،عـدل و داد
شد ِ

نعش پـای منبر است
ُمـردۀ بیکس که نعششِ ،

ب مــان کرده شکـــار
اوستادا!فتنه های غـر ِ

ت ُجغــد آخر ابتر است
ـــاز تــــو به دس ِ
شاهبـ ِ

اوستــادا! ما اسیــــ ِـر ترزبانی هـای غــرب

مکر اوما را همـــانن ِد خسک در بستــر است
ِ

اوستـــــادا! ُ
شـد اسیـــر عشوۀ ایـــن روسپی

کانون صد گـونه شر است
شرق زانرو ال َج َرم
ِ

کار و انساالرغافـل ،کـاروان بی راهــه رو

غرب لوطی است و این بیچاره او راعنتر است

سرده در رگ هــای مان
اوستادا!
خون ما اف ُ
ِ

سرد درپیـــکرعالجش نشتر است
خون اگر اف ُ

درد وغم هرچنـد مارا در نمد پیچاند سخت

آتش ما نیست خاکستر ،اگرچه اخـگر است
ِ

دوست هرجانب فراوان است اما ،ای دریـغ!

پور افغان را چـرا مایندر است؟
روزحاجت ِ
ِ

ور عشق
آتشی در سینـه ام افـروختی از شـ ِ

سال ها ُ
شـد دل در آن آتش خـلیــ ِل آذر است

اوستــادا! از کدامین در ِد خـــود نــالـم به تو

فرعونان گیتی بی مراست
ت
شکوه ام از دس ِ
ِ

تان "اسپک سـه پــــــا" حقـیـقـت یافـتـه
داسـ ِ

آتشبـار آهـن پیکـر است
ِ
اژدهـایش ُمـرغِ

اوستادا! گـر بیایی باز نتوانی شناخت

کاین کدامین مردمست وین ُکدامین کشوراست

آوستادا! گرچه بیکس شد وطن ،در بیکسی

لطف تو باشد ،خـدایش یاوراست
گر دُعای
ِ

عـذرم شنو
اوستــادا! لب همی بندم ولی ُ

کانچه دارد خانـۀ آیینه بیـرون در است"

اوستـادا! یک دو بار از محضرت غـایب بُدم

دل مراعمری سپند و داغِ خجلت مجمر است

آدمی را عـقـل بایـد در نَبَـر ِد زندگـی

ـردغالب شودکی جای تیر و خنجـراست
چون خِ َ
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قـــــافیه ُ
شد شایــگان امـــا ،نـــدارم هیچ غـــم
شایگـــانی شعـــــر زیبای مرا خود چاکراست

ب دهم جوالی سا ِل 2007برمنگهم ـــ برتانیه
ش ِ

داستان
تذ ُکر :مصراعِ تضمین شده از حضرت ابوالمعانی "بیدل" است و در آن به جای "کانچه""،هرچه" آمده است.
ِ
پیکرخواهرش اهریمن خانه و او را به
فوکلوریی" برادر اسپک تو به سه پا آمده بود" قصۀ شاهزاده ای است که در
ِ
شام
اژدهای دریانوش بدل می کند که همه
اطرافیان خود را می خورد و هنگامی که برادرش برای نجا ِ
ت او می آید ِ
ِ
پ او را می خورد.
اول یک پای اس ِ
برادر خود را می کند اما،
خوردن
اسپک تو به سه پا آمده بود" تا همه اسپ را می خورد و قص ِد
میگوید" :برادر
ِ
ِ
ِ
خواهر اژدهای خود را ب ُکشد و مردم را از این بال نجات بدهد.
برادر می تواند
ِ
 )2از (شرق) اگر (قاف) ساقط ش ََود (شر) باقی می مانَدواز (غرب) اگر (ب) ساقط ش ََود (غَر) می ماند که همان
کانون شر بدل می ش ََود.
ت خود را از دست میدهد و به
قاف عظم ِ
روسپی است و چون شرق به دنبا ِل (غرب) ِ
ِ

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که سروده ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،میتوانند با اجرای "کلیک"ی بر
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند.

اســـتـــادا!
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