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 ۲۰۲۰/۱۰/۲۹                                                                                              آنالین جرمن افغان

 در قاموس کبیر افغانستان پاییز حنیفیمعرفی 

 

اف اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط  اللغات، تاریخ، جغرافیه،  لغات، مجمع  افغانستان، در کنار شرح وتسجیل  غانستان می  قاموس کبیر 

پردازد، شخصیتهای فرهنگی، خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند»شعراء، نویسندگان، هنرمندان و  

و قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند که     خدمتگزاران ملی« باشد تسجیل وآنالین می سازد. پورتال افغان جرمن آنالین

 .رتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را از جهات مثبت و منفی، برای مردم معرفی کندبدون ا

 

در باره این شهید فرزانه نوشته   زیبائیمطالب  ،  محترم پرتو نادری و صفحه کابل شهر رویا های ویران در فیس بوک

( یکی دو سطری در معرفی وی به  http://wikijoo.ir/index.phpبودند. ضمناً در ویکیجو دانشنامه آزاد فارسی ) 

ا ها که نوشته شان را  از عزیزان صفحه فیس بوک کابل شهر روی  نظرم خورد که خواستم با شما عزیزان شریک نمایم.

 با کمی تعدیل نشر نمودیم و هم چنان محترم پرتو نادری نهایت ممنون و مشکورم. 

 لمر احسان 

سال    در  است  عبدالرؤوف  نامش  که  حنیفی  شمسی   1316پاییز 

 .در شهر كابل زاده شد میالدی( 1937)

در خانواده تهی دستی به دنیا آمده بود تلخی های زندگی را با   وی

فقیرانه    شان نهایت  زندگی  . بزرگ شده بود  ،جان خود احساس کرده

اقتصادی ان در )شپی زندگی و  و مکتب را با همه مشکالت    بود

 .به پایان رسانید (دوره شبانه)لیسه لیسه( و یا 

طنز و تحقیق    ر داستان ومشکالت فراوان به نوشتن شعهمه  با وجود  

انسان  ت و با نهایت عشق می نوشت. او  در عرصه ادبیات می پرداخ

مبارز حق نگر وطن دوست بود اولین کتب ترانه ها و داستان ها را  

نامش در جمله اولین طنز  . ادبیات کودک نوشتو  برای کودکان  

 .ثبت گردیدنویس های کشور 

در شهر کابل   لبخندیر نام  ز  1347اولین مجموعه طنز او در سال 

نوشته های او همیشه زبان انتقادی و طنز آمیز داشت كه    .نشر شد

 .این خود سبب ایجاد مشكالت به او می شد

گر  در ادبیات معاصر افغانستان پاییز حنیفی بیشتر به نام پژوهش»

 . های عامیانه شهرت دارد عرصه دانش

آثار قابل توجهی   برای كودكان در نظم و نثر پاییز حنیفی نه تنها 

برای كودكان نیز گرد  نوشته، بلكه ترانه و افسانه هایی عامیانه را

 .آوری كرده است
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یكی از برازندگی كار زنده یاد حنیفی در این زمینه  

این است كه او چنین آثاری را بیشتر از ساحه گرد  

خانه ها. از این نقطه نظر  آوری می كرد نه از كتاب

او از اهمیت بزرگ پژوهشى و اصالت  چنین آثار  

 .بر خوردار است

چنین به نظر می آید كه پاییز حنیفی یكی از پر كار  

بوده   ترین پژوهش افغانستان  گان  نویسنده  و  گران 

است كه با وجود مشكالت فراوانی كه داشت پیوسته 

می نوشت و مثل آن بود كه زنده گی را وقف نوشتن 

ادبیات عامیانه ها در زم وهشژبه كودكان و پ ینهٔ 

 1« كرده بود.

»او را می توان از شمار نخستین نسل طنز نویسان 

های  نوشته  گزینهء  نخستین  او  خواند.  افغانستان 

زیر نام »لبخند« در    1347طنزی خود را به سال  

  1379شهر كابل انتشار داد. بعداً این كتاب به سال 

به   شعور  اسدهللا  دكتور  اهتمام  ادارهء به  وسیلهء 

 .نشراتی كیومرث در پشاور تجدید چاپ شده است«

2   

رسانیدن تحصیالت  پایان    پس از به)أفغان(    »شاعر افغانستانیدر صفحۀ ویکیجو دانش نامه آزاد فارسی می خوانیم که:  

  کرد. درون  اد میدورۀ متوسطه، زبان المانی را آموخت. با نام مستعار »نهفته« از عمل کرد های وزارت معارف انتق

مایۀ بیشتر شعر هایش سیاسی، اجتماعی و انتقادی است. چند شعر و داستان نیز برای کودکان نوشته است. از آثارش: 

ش(. گنجی از  ۱۳۴۵ش(؛ نفحه )کابل  ۱۳۵۴عجب و رجب، که اشعاری فکاهی است؛ داستان جبران شکست )کابل،  

   3 ش(.«۱۳۴۶های محلی )کابل،  ش(؛ سروده ۱۳۴۶سخن )کابل، 

 

 :این هم شماری از آثار نشر شدهء او

این اثر در حقیقت ادامهء همان عجب و   كان خنده،ــ    مجموعهء سروده های انتقادی و انتباهيرجب،    عجب و ــ  

مجموعهء    نفحه،ــ    مجموعهء از چند بحر طویل  نیلوفر،ــ    مجموعهء اشعار فكاهیه و انتباهی  تبسم،ــ    رجب است

مجموعهء افسانه ها و    سرود های محلی،  ــ   مجموعه یی از وجیزه ها  گنجی از سخن،ــ    سروده های اجتماعی 

مجموعهء    صد برگ،ــ    مجموعه ترانه ها   ندا،ــ    )جلد دوم( مجموعهء افسانه های عامیانهلبخند    ــ   آهنگ های مردم 

جبران  ــ    مجموعهء ترانه ها عامیانه برای كودكان  ندای كودكــ    مجموعهء سروده ها   الماس،نگین  ــ    سروده ها

 توضیحی بر ضرب المثل ها ــ    دشلمه ــ داستانفریب دوستانه،  ــ  داستان شكست،

»از شمار  مدافع »كارگر، دهقان، زحمت کشان غریب و بینوا« کشتند. او    نرا مدعیان دروغی  این پاییز بی برگشت

رژیم دست نشاندهء اتحاد شوروی پیشین به سال    دژخیماننخستین شخصیت های فرهنگی افغانستان است كه به دست  

ادبیات  خورشیدی سر به نیست شد. او را کشتند؛ اما صدای او بدون تردید پیوسته در زیر رواق فرهنگ و   «1357»

او نیز از همان پرندگانی  به تعبیر واصف باختری شاعر و ادبیات شناس بزرگ كشور    کشور طنین انداز خواهد بود.

 . بی بازگشت جنگل رگبار است

 آفرینش این مدت كما بیش یك دهه فرصت یافت تا به تحقیق و    یك ساله گی به شهادت رسید و در  پاییز حنیفی در چهل و

بپردازد، آن گونه كه از آثارش بر می آید او با عشق بزرگی به كار نویسنده گی می پرداخته است. این در حالیست كه  

نثر و نظم،    زمینهٔ همیشه فقر، تهی دستی و غضب حاكمان روز گار با او دست و گریبان بود. ازاو آثار زیادی در  
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و نفرین   !روانش شاد بادبرساند. حیاتش نتوانست آن ها را به چاپ وجود دارد كه آن شهید در زمان های ادبی  پژوهش

  4بی فرهنگ! « کشان  بر آدم
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