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  يهزمان مکتب حبيب خاطره از يک

  )خاطره ای از آن طرف شست سال پيش(

 و ھندسه ساب،مضمون ادبيات دری مثل ح زيرا درس بيتاب صاحب درصنف ھمه ماخوش ميبوديم ساعت در
 دلچسپی ھمهء شعرا يادآوری از صنائع شعری و و شعر به و نميکرد وارد دماغی زياد فزيک فشار يا

ً خاصت .دقت گوش ميکرديمه ب و ميگرفتيم  و جامع گفتارش بلندمقام که جناب صوفی عبدالحق بيتاب شاعر ا
 بچه و ميشد بادلهم جای ھا ميگرديد، توليد جوشی صنف جمع و آمدن بيتاب صاحب در از قبل   .دلنشين بود

نامنظم بيتاب  سليقه و بی بچه ھای از ھای مقدم می نشستند، چوکی که بيتاب صاحب :زم ميدانست در را ھائی
چوکی اول  در و داشت رخسار در رفقای ما که داغ چيچک روزی يکی از چنانچه .آمد صاحب خوشش نمی

ء رفقا و خجل شد ؟ آن پسراست نشانده که اينجا بدروی را اين :گفت ديد اورا ھمينکه بيتاب صاحب نشسته بود
 .آن پسر گذاشته شد با:ی ختم سال تعليمی لقب بدروی تا اما، کردند عوض را جای او اً فور

 بيتاب صاحب اينکه خود تا، مطلق برقرارميبود دقائق اول سکوت در صنف ميشد بيتاب صاحب وارد وقتی
 ساعاتدر ھا بچه  دروس گذشته مينمود از ا:تیؤس يا و شروع به درس ميکرد و می شکستاند را سکوت
 از يا و حرفی بزند پھلوفيل خود ت نداشت باأجر احدی و باادب متوجه درس ميبودند صاحب ساکت و بيتاب

 .زود آشفته ميشد و حساس بود زياد موارد بيتاب صاحب مرحوم درين زيرا ،مطالبه نمايند چيزی يکدگر
 معنوی لفظی و انواع صنائع شعری اعم از از ميکرد تدريس سه ساعت به ما ۀصاحب گرامی که ھفت بيتاب

 روزی  .آورد می جھت تفھيم بيشتر گفته ھای شاعران متقدم نوع صنعت مثالی از ھر برای و  درس داده بود
 :که گفته بود اين بيت را برای مثال آن درس داده و مثل را صنعت مدعا

 
  ايمن دشمن بدرگ مشو مکر خاموشی ز به

 دارد قفا در لگدھا ،گوش خواباند توسن چو

  :چنين ميشد تقطيع کردند که اين بيت را ھا بچه  .بود درس داده نيز را راشعا ۀسيFب زمان تقطيع و درعين و

 ».ايمن ، مفاعيلن مشو ؛ مفاعيلن بدرگ، منِ  ؛ش ، مفاعيلندُ  مکر ز ؛مفاعيلن بخاموشی؛« 

ساعت بيتاب صاحب  که ديگر روز. جلب کرده بود بود توجه بچه ھای شوخ را "بدرگ نِ م"سوم که  مفاعيلن
مضمون بيتاب صاحب  در من چون که ميدانستند يراز شدند من جمع دور ھمصنفان از نفر چند قريب ميشد

 سا:نه ما تقريری امتحان ھای يکی از ذکرکنم که در نيست بيمورد درينجا .نازدانه ھستم خوب ھستم نزدشان
Kصاحب گفت ببتاب رسيد نوبت من وقتی .ممتحن تشريف آورده بود بحيثء  ملک شعرامرحوم قاری عبد : 
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قاری  جناب  .بدھيد پوره را او نمره بکنيد اما او از ميکنيد الؤقدر س :ئق است ھر ۀصاحب اين بچ قاری
 ضعيف بنظر به تن داشتند، سفيدۀ قاقم جناب شان چپن انداخت ، نظری بمن پشت عينک ھای خود صاحب از
 نمره پوره بمن و نتيجه عالی بود اما کردند من از ا:تیؤنيست چه س يادم. صحبت ميکردند آھسته و ميرسيدند

 .داده شده بود
 تبهمر يک را بيتاب صاحب بخواھم که بيت يادشده از کردند من خواھش از و ميدانستند را اين چيزھا ھا بچه
  .داشتم قبول کردم خود که از اطمئنانی با من .تقطيع کنند شان خود

 خود درس ھمان روز طرف صنف بعمل آمدز ا که احتراماتی سFم و از بعد و صنف شد صاحب وارد بيتاب
ً محترم لطف گفتم استاد کردم و دست با: من. دبکن داشته باشد الیؤھرگاه کسی س گفتند درپايان و دادند را  بيتی ا
 بيتاب صاحب بدون اينکه چيزی ديگری گفته جناب !کنيد مثل مثال آورده ايد تقطيع صنعت مدعا که در را

  :باشند فرمودند

  : ت گف فشار بطرف من اشاره کرده با را انگشت خود و ؛ش، مفاعيلندُ  مکر ز؛ مفاعيلن بخاموشی،« 

 ».، مفاعيلنايمن مشو ؛مفاعيلن توئی بدرگ،

 من و بيتاب صاحب ھم خنديدند خود شد بلند ،بود نادر ساعت بيتاب صاحب که در ،دسته جمعی ۀخند درينجا
 هب دند،بو کرده من ی باحمحبت مزا بيتاب صاحب ھم از و بود چون مجلس دوستانه و کمی خجالت زده شدم

 در یشان حت اشعار که در متقدم ميکوشيدند یشعرا اينکه ۀبيتاب صاحب درباراً بعد نياوردم و خود روی
 .فرمودند ايراد صحبت مفصلی ،کلمات رکيک راه نيابد هسيFب و تقطيع

 يک گذاشتن اسم با ست وباقي نده وزافغانستان  معارف وء حلقات شعرا بيتاب صاحب ھميشه در جناب ياد
 .فراموش نميکند را ايشان شان ھيچگاه معارف وطن مکتب بنام پرافتخار

 

 

 


