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 صفدر علی ساحل
 

! دوباره بر جنازه يک مرده پارينه نماز  
 

درين روزها ، يکی از خرده پرچميان ، که گويا در دوره حاکميت واقتدار حزب ديموکراتيک خلق ، رييس اداری 
ز شورای وزيران بوده است و گاه ازين سو وآن سو ، قلمی می جنباند، در يکی از سايت های وابسته به شورای نظار ، ا

وی از . جنب وجوش احتفال بزرگداشت پرچميان از دوکتور اسد ا هللا حبيب ، در کشور دنمارک ، تذکراتی داده است 
که پای کوبان و دست افشان از دور ) هارون يوسفی و اسد بديع(جانفشانی وخدمات برخی هنر مندان و ژورناليستان 

اما اشتراک رقاصه ای پرچمی به اسم .  ياد کرده است   نيزونزديک رسيده اند ،و در رنگين ساختن محفل کوشيده اند
 در دامان پرچمی ها وحزب دمو کراتيک خلق، که پای کوبان و دست افشان از راه  هارون و آواز خوان تربيت يافته

رگز دور دور آمده باشند واين محفل را آراسته باشند ، برای کسانی که حبيب را می شناسند واين جماعت را ميشناسند، ه
:از انتظار و تعجب آور نيست  

 
می داند تقاضا دارم ، به چند پرسش خرد و ريز » داستان نويس بزرگ« اما از محترم دستگير نايل که اسدا هللا حبيب را

:درين راستا پاسخ دهند   
 

 ، به تمامی را ساخت ، ودر آن داستان» گذر گاه آتش « همان کسی نيست که داستان » نويسنده بزرگ « آيا همين 
و » اشرار « وطنپرستان ، نيروی مقاومت ملی و مجاهدان وطن ، اهانت کرد و فرزندان مبارز هموطن خويش را 

خواند؟» باسمه چی «  
 

نبود که بخاطر خدمات برجسته اش برای اشغالگران و دولت مزدور آنان، همراه ظاهر »  بزرگ  نويسنده« آيا همين 
« به عضويت کميته مرکزی حزب رسيد و آقای ببرک کارمل نيز در يک محفل ، ويرا . .طنين ، عزيز مجيد زاده و 

ناميد ؟» نويسنده بزرگ   
 

نبود ، که در دوره رياست پوهنتون کابل ، همواره با مشاوران شوروی ، خلوت ميکرد و » نويسنده بزرگ « آيا همين
قات کنند ؟ اگر شمارا بحضور پزيرفته باشد اين يک استثنا استادان و محصال ن هموطنش ، کمتر ميتوانستند ايشان را مال

!خواهد بود   
سخن » ادبيات کارگری « و» رياليزم سوسياليستی« آيا ايشان نبود ، که در سر کالس درس و حتا محافل عام ، فقط از 

 ميزد ، و ماکسيم گورکی وشولوخوف را قبله اميد خويش ، قرار داده بود ؟
ارنامه فرهنگی ايشان را از نظر ها پنهان کنيد ، بر يک مرده ، بر جنازه يک ميت پوسيده ، دوباره آيا شما ميخواهيد ک

!نماز بخوانيد ، به اين اميد که متوفی از دخمه ء مردگان برخيزد و زندگی از سر گيرد ، يا گناهان او آمرزيده شود ؟  
 و متجاوزان بوده است و بر وطنداران خويش ، پشت آيا نويسنده ای که در دوره اشغال وطنش ، در کنار اشغالگران

 کرده است ، ديگر ميتواند به حيث نويسنده ، مطرح باشد ؟
 

» کرگدن « اگر چند پرچمی ورشکسته که مانند موش در سوراخ های کشور های مغرب ، النه گرفته اند ، برای يک 
گرفته شود ؟ زشت ، نمايشنامه و کارنيوال ، درست کنند ، آيا ميتواند جدی   
اما آنچه عجيب است ، . ودکای روسی نوشيده اند « اما ستايشگران حبيب همان های اند که با وی از يک آبشخور 

قلمزنان حزب ديمو کراتيک خلق ، مانند زعمای وطنفروش خويش نه تنها از ملت پوزش نمی خواهند بلکه گاه 
.هم هستند » طلبکار«  

برای قلمزنان خودفروخته ، چون اسداهللا حبيب ها ، ژنرال نبی عظيی . ام خواهد کرد خاک برچشم ملت زدن ، تاکجا دو
تاچه وقت ميشود ، محفل بزرگداشت گرفت ؟... ها، ژنرال حسين فخری ها ، عبد اهللا نايبی ها ، و   

 
ملک ، به البته تا وقتی که از موجوديت يک دولت برخاسته از ملت و شورای مردمی ، خبری نباشد و کار وبار 

!اصطالح شغالی باشد   
اگر کار بدست عمال حزب دموکراتيک خلق باشد ، شک نيست که اين سياست بازان بيوطن ، روزی وروزگاری ، 

!برای برژنف ، پينوچت ، رهبر خمر های سرخ ، وحتا ژنرال مشرف نيز محفل ياد بود خواهند گرفت  
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 دستگير نايل
  )2007 اپريل 21_ هامبورگ(

در  : از کار کرد های ادبی وعلمی دوکتور اسد اهللا حبيببزرگداشت
  :کنفرانس

  
 دوکتور اسد اهللا حبيب وداستان هايش

روز بيست ويکم ماه اپريل امسال، عده ای از شاعران، نويسنده گان، وفرهنگيان مقيم اروپا، محفل با شکوهی را 
اهللا حبيب، شاعر، بيدل شناس وقصه نويس برای تجليل وقدر دانی از کار کرد های ادبی وعلمی دوکتور اسد 

هارون يوسفی از لندن، دست وآستين را بر زده .نامدار زبان فارسی در شهر هامبورگ آلمان، ساز مان داده بودند
اسد بديع، از سويس، فرشته سما وعده ديگر از آواز خوانان از دل .آمده بود که حق دوستی واستادی را ادا کند

تنبور وساز وسرود های شان گرد آمده بودند که برای استاد شان چند اهنگ بخوانند و دل ها وجان عاشق با تار و
بسيار شاعران ودلبستگان دوکتور حبيب از دنمارک، سويدن، وهالند، طی طريق کرده بودند که . را شاد گردانند

 بودن وقرب داروحق برخی ها به سبب همدرس.از هنر وقلم يک قلمزن اهل دل وعاشق بيدل، قدر دانی کنند
جوار، دست افشان وپا کوبان بکوی يار آمده بودند تا يار ديرين وهمنشين شبهای شيرين خود را در جايگاه يک 

وفخر کنند که زما نهء انها نيز، خالی از آدمهای استثنا .مرد بزرگ ودر هيات حکيم سنايی جامی و بيدل ببينند
  .يی، نيست

فر شاعر ونويسنده وهنرمند واهل علم وفرهنگ وعاشقان سوخته جان وسينه  سخن کوتاه اينکه حدود سيصد ن
چاک ودکلما تور شعر، جمع شده بودند که ازشاعر وقصه پرداز زمان حاضر کشور شان در زمان حياتش قدر 

 وخواستند با اين اقدام نيک وبزرگ خود، فرهنگ قدر شناسی از بزرگان.دانی کنند وحق قلم وهنر را ادا نمايند
من، حدود نيم قرن است که با دوکتور اسد اهللا حبيب ونام او، وکتابها وقصه هايش .ادب ودانش را عمومی سازند

وبسيار خاطره های شيرين وروز های با درد وداغ هم از تداوم نا امنی ها وجنگ و ويرانی .آشنايی دارم
ن مهاجر وپشت کردن بخانه درد وداغ کوچ پرنده گا.وشکست وريخت کاخ سخن وفرهنگ، به خاطر دارم

وکاشانه وبی خانمان شدن اهل علم وفرهنگ وخاموش ماندن صدا های بيدار کردن ها وآهنگ شادی بخش زنده 
اين درد مشترک را بيش از بيست سا ل است که حس .گی وپناه بدن به سرزمين نا کجا آباد ودهها درد ديگر

  .را بياد می آوريمميکنيم وگاه ديدار های موقتی، آن همه خاطره ها 

زمانيکه هنوز جوان بودم، شعر می نوشتم . من با نام دوکتور اسد اهللا حبيب، از دههء چهل بدينسو آشنا استم
در همان دههء .وداستان کوتاه ميخواندم، دوکتور اسد اهللا حبيب، از قصه نويسان دوست داشتنی برای من بود

دوکتور حبيب را که تازه از چاپ ) سه مزدور(اد بغالن کتاب چهل، جناب رضوانقل تمنا، مدير روز نامهء اتح
کتاب سه مزدور، مجموعه ای از داستان های کوتاه دوکتور حبيب بود که به زبان ساده .برآمده بود برايم تحفه داد
در من عشق نوشتن داستان را زنده کرد وگويا مانند جرقه ای بود ) سه مزدور،(کتاب .ومردمی، نوشته شده بود

پس از آن، به نوشتن داستان های کوتاه وبه تقليد از داستان های سه .که درخرمن انديشهء من، افروخته شده بود
وبرخی داستان های ديگرم تقليدی از داستان های کتاب سه ) دختر پاليز بان، مهمانی، زن مفت. (مزدور، نوشتم
  ..مزدور است
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« زيرا داستان های ديگر حبيب، چون .ی من يک روء يا بود آشنا شدن نزديک با دوکتور اسد اهللا حبيب، برا
که قهرما نان داستان هايش به روی صفحات کتاب قدم می » سپيد اندام«.و» اسپ سياه«، »دختری با پيراهن سفيد

برای من تعجب بر انگيز ولحظات شيرينی زدند، نفس می کشيدند و گرمای بدن شان را آدم حس ميکرد، 
 که از بد حادثه وتداوم جنگها بار اقا مت به کابل بستم، در دانشکدهء ادبيات دانشگاه کابل که 1359سال .بود

من دهها و بلکه صد ها . دوکتور حبيب درآنجا استاد بود، را مال قا ت کردم ونوشته های خود را برايش خواندم
ب در پست های بلند فرهنگی واکا دميک مانند رياست انجمن نويسنده گان و ريا ست دانشگاه بار که اسد اهللا حبي

چند بار .کابل، کار ميکرد، ومرا بحضور می پذيرفت، از صحبت ها و مشوره های سود مند او، فيض ها برده ام
 وقت می با وصف همه مصروفيت های کاری، مرا بدون ضياع.در رياست دانشگاه کابل، بديدنش رفتم

يکبار از دوران کار و جريان نويسنده گی خود در روزگار جوانی قصه کرد و گفت که جناب شفيع .پذيرفت
. رهگذر هنگام نو جوانی تا چه حد مرا تشويق به نوشتن کرد او بود که روزنهء نويسنده گی را برويم کشوده بود

و بسيار سرگذشت های جا .طبوعات خواهم بودمن، سا لها مرهون احسان اين مرد نستوه وخدمتگار فرهنگ و م
يادم هست که خودم يک داستان کوتاه را چندين بار به داکتر حبيب بردم .لب وآموزندهء ديگر را بخاطر آورد

مگر هربار دکتر . وآنچه که آفريده بودم، احساس لذت ميکردم.وخواندم بنظرم بسيار داستان جا لب وبديع می امد
. بار ديگر بااليش کار کن.آنچه تو بنام داستان نوشته ای، سوژهء داستانی ندارد.ژه نداردداستانت، سو« :ميگفت

  » .نويسنده، حوادث را بايد از زنده گی دستچين کند.سوژه را از ميان حوادث داغ زنده گی، انتخاب کن

امروز اين صفات وتا .آدم صميمی ومهربان است.دوکتور حبيب، با دوستان وهمقلما نش سخت توجه وعشق دارد.
دوکتور اسد اهللا حبيب، درهمان آغاز کار نويسنده گی اش، از خود استعداد .نيکو ومهربانی از سيمايش هويداست

در جون سال ) غروب(وآن، درست زمانی بود که يک داستان کوتاه او بنام . وتوانايی شگرفی نشان داده است
ستا نها که به مسابقه گذاشته شده بودند، مقام اول را احراز  در روز نامه انيس نشر شد و از ميان ديگر دا1963
  ..کرد

 اين نخستين گام موفقيت در قلمرو قصه نويسی بود که نصيب نويسنده جوان شده بود واو را بر انگيخت تا به اين 
) مزدورسه ( نخستين مجموعه داستانهای دوکتور حبيب بنام 1966در سال .راه دشوار قدم های بلند تری بردارد
از همين نويسنده چاپ » سپيد اندام « يک سال قبل از آن، رومان کوتاه . چاپ شدکه شامل ده داستان کوتاه بود

در باهء داستان سپيد اندام » جورج گراسمک، محقق امريکايی در کتاب افغانستان در يک پژوهش جديد.شده بود
واين اثر، در زبان . عرض وجود کرد1965 در سال سپيد اندام، اولين رمان محلی است که« : حبيب نوشته بود

آقای اسد اهللا حبيب، يکی از استادان فاکولته ادبيات در نوشتن اين کتاب، مهارت وژرف . دری، نوشته شده است
در آن روزگار، داستان های کوتاه اسد اهللا حبيب در مجله های ادبی، ژوندون، پشتون .نگری به خرچ داده است

  .ه به نشر می رسيدند وپسانها، رما نهايی هم از اين قلم نشر شدندژغ، وادب پيوست

شب وشالق (دوکتور حبيب، فيلمی به وسيله رياست افغان فيلم واز نمايشنامه ء ) دختر با پيراهن سفيد( از داستان 
تان نويسی  ميالدی، چرخشی در کار داس1974در سال .نمايشنامه ای هم در تياتر افغانستان ساخته شده است) او،

با ترجمه خا نم ) آی دن(اسد اهللا حبيب رونما شد وآن مصادف بود به اينکه مجموعه ای از داستان های او بنام 
در مقدمهء .کيسيلو وا از جا نب انستيتوت شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی به زبان روسی به چاپ رسيد

موضوع محوری بسا داستان ها ی « : حبيب نوشته ميشوداين کتاب به خامهء بر گرداننده دربارهء داستان های
ما نند روستايی، بر زيگران، خانواده های کوچی ونمايندهء فرد .حبيب، زنده گی سادهء افغانستان امروزيست

  »..ترين قشر جامعهء شهری

و اکادمی علوم  داستان کوتاه گنجانيده شده اند که در بارهء نثر آنها مترجم که خود عض13 در مجموعهء آيدن، 
در نثر حبيب، در کنار سيما ها، استعاره ها، وزيبايی های معياری درخشان « ::است، چنين داوری کرده است

 آيدن چاپ 22در داستان سپيد اندام از صفحه :بگونهء مثال. بيان شاعرانه غنايی، که ذهن را نوازش می بخشد
و بعد از دقيقه ها، يگان قور باغه در زير .رفته بوددهکده، در سکوت نيمه شب خزانی فرو (کابل می خوانيم

واز ميان آب دم کرده وگرم، سرش را بيرون ميکرد وآوازش با بوی لجن .چادر ماشی جامنک، دلتنگ می شد
وبوی گيا هان پوسيده کناره های نزديک ده، بر می خاست ودر نور ماه، که از آسمان پر ستاره ی درخشان می 

  .)تا خانه های تک افتادهء دها تيان، می رسيدو.ريخت، شستشو ميشد

 مجموعه داستانهای آيدن پسانها به زبان ازبکی نيز ترجمه شده ودر تاشکند، در مطبعه غفور غالم، به چاپ 
استقبال گرمی که از داستانهای حبيب شده بود، وتشويق هاييکه صورت ميگرفت، مجموعه ديگری از . رسيد

 14که شامل .توسط بنگاه نشراتی دانش درمسکو، اقبال چاپ يافت) پايان غم بزرگ(خامهء اين نويسنده بنام 
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 يک مجموعهء از همين قلم به زبان آلمانی ترجمه 1977در سال .بود) خشم خلق(داستان کوتاه ويک درامه بنام 
اخل کشور  خورشيدی در د1365در سال .شده در کتاب داستان سرايان معاصر افغانستان در بازل به چاپ رسيد

  .چاپ شد) آخرين آرزو(نيز مجموعه از داستا نهای حبيب زير عنوان 

پرو فيسر ايژری : برخی از منتقدين از کشور های ديگر، در باره آثار دوکتور اسداهللا حبيب گفتنی هايی دارند
 وظيفه و نقش اسد اهللا حبيب،« : نوشته است1978بچکا دانشمند چکی در در شماره سوم افغانستان ژورنال سا ل 

وحتی .نويسنده را که مبارز در راه بهبود زنده گی مردم است، درک کرده وزبان نوشته هايش، سا ده ورسا است
در عين حا ل اين طرز بيان، عناصری از تصوير وتخيل وتشبيها ت را .خواننده گان عادی نيز آن را می فهمند

  »..در بر، دارد

 1980م تا جکستان، در روز نامهء معارف ومدنيت ماه دسامبر سا ل  صاحب تباروف، کانديدای اکادمی علو
اسا س ايديا وی وسيما تيکی اکثر پاوست ها وحکايه های اسد اهللا حبيب را، زنده گی مردم « : چنين نوشته است

 با زنده گی اقوام مختلف مردم افغا نستان.کشورش ازجمله دها تيان، که خود مولف شاهد آن بوده، تشکيل ميدهد
تمام تضاد هايش، درحکايه های گونا گون وی، در سيمای بوبه گاو چران، اکرم، دال رام، و ديگر کرکتر ها، 

همينطور اسد اهللا حبيب، در انکشاف نثر بديعی دری افغا نستان، سهم .خيلی واقعی و حقانی، انعکاس يا فته اند
  »..مهمی ميگذارد

ر، شاعر سخنور وبيدل شناس شناخته شده، ازجمله انگشت شمار  دوکتور اسد اهللا حبيب، نويسنده، پژوهشگ
برای اين قصه پرداز توانا، نويسنده ای .فرهيختگان ادب وفرهنگ کشور ما است که بايد هنرش را گرامی داشت

  . ژرف نگر، وشاعر پر مايه، عمر پربار، وآفرينش های بزرگ بديعی وادبی آرزو ميکنم

 


