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 هنر است( نویسی اطرهویند: خگخاطره نویسی ؛ چه  ۀهان) به ب

 

 

ب.س.الحان نشر  شعری زیبای ازمجبوب  سایت وزین وهمین جوزا( در 21مصادف با زدهم می)یامروز سه شنبه ا

بل وخاطرات احمدظاهر)بلیاد ه ر بگرا یکبار دیعنوان مرد. این د داتبصره ی مختصری قبل از شعر وجو و نیز ردیدهگ

 ، آن دوران تکرار ناشدنی !ردحبیبیه( و دوران مکتب ب  

حه است که درین صف بهار سعیدیزگشعر دل ان ؛یزه آنگشد که درمورد احمد ظاهر مینویسم، که انشاید این بار دوم با

دو تن  در آنجا بودم.درلیلیه یکی از پوهنتونهای آن شهر لمان در شهر بوخم آ 1۳۸9بل برین درسال ، قنشر شده است

مطلع شده بودند، به دیدنم آمدند، در روزهای رخصتی با هم   از آمدنم به آلمانکه  از همصنفی های دوران مکتب،

مقاله در مورد صدمین در آن سال، این خاطرات مرا واداشت تا سه ذشه می نمودیم. گمیدیدیم و یادی از خاطرات 

شتم گبر وقتی به کابلال تاسیس لیسه عالی حبیبیه بنویسم که در یک قسمت از آن تذکراتی از احمد ظاهر نیز بود. س

 نشر نمود. طی سه شماره روزنامه انیس این نوشته هایم را  1۳90طی ماه جوزای سال
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ار معارف گدر آن روزایم: خواستم چند خاطره را تجدید نم ،ذشت چندین سال، با مالحظه عنوان فوقگاکنون بعد از 

ً در دوران  افغانستان در اوج خود بود، ریفورمهای مناسب و طبق خواسته های آن عصر عملی می شد. خصوصا

ن ر نیز ایگمکاتب دی بعد در وف هشت اخذ ونجمهوری محمد داوود خان در لیسه حبیبیه برای اولین بار کانکور ص

ر به منظور تفکیک رشته های ساینس و اجتماعیات گکانکور دییک شد، در صنف نهم برای اولین بار  برنامه اجرا

 شته هایرردان هرکدام طبق استعداد شان در گردید. منظور ازین کانکور جدا ساختن هردو رشته بود، تا شاگعملی 

طبق رشته به پوهنځی های دلخواه  هرفارغان ه در امتحان کانکور یدرا به اتمام رسان 12و 11، 10انه صنوف گجدا

در تیرماه . ردیدگتلفی خر تغییرات نیز باعث هنجار های مئنه تنها این ریفورم، بلکه سا ردند. گشان کامیاب  استعداد

رسوخ و ملک های منطقه خود  دند، ایشان از افراد بادرم آمده بور از بای های سمت شمال به دیدار پنف دو 1۳۵2سال

 عنقریب وارد پوهنتون میم پرداختند، من منحیث یک متعلم که یرژ به ناخرسندی از تغییرفا با پدرم بودند، در خ

ییر تغ ها و خوانین نیست. عاً به میل مالکجدید جمهوری قط یمتوانستم، دریافتم که رژ مسایل را درک میردیدم، گ

مالک یک اپارتمان ) حاجی صالحر گروز دی)معرفی مالیه مترقی( نیز از زمره تحوالت جدید بود.  در نظام مالیاتی

مقابل شدن با پدرم  ازن شهر کابل شمرده میشد، بعد اپشتون کابل( که از جمله سرمایدار حمام در جاده نادر کی و

کار ان نوایی بود که ظور او از قاری ام)من مغازه میسازد: قاری رژیم جدید یاد نمود، ولی افزود از درد دل کنان

یاداوری نمود.  ر نیزگاز خوش مزاجی چند تجار دی آغاز کرده بود( حاجی صالحافغان را  گاه بزرگفروشباالی 

چندی  جدید همنوا اند. یمت رژیعوای نو تشکیل با طبسرمایداری شهری و بورژکه ن کنایه ها به این نتیجه رسیدم. ازی

ه امات آن بود کاقدذاری تشویق شدند. معنای این گسرمایداران به سرمای ملی و ردید و تجارگبعد بانکها ملی اعالن 

تحوالتی را بوجود  اقتصاد مجموع در جامعه و ولی در ،دال و خوانین سر سازش نداشتهیوبا مالک، ف نظام جدید

های کاری،  فرصت ، اشتغال و ایجاد، صنعتی شدنوازیذاری خرده بورژگایرا بسوی سرم کشوررد که خواهد آو

  . ، آنچه روشنفکران و جوانان آن زمان ارمان آن را داشتندساخت درهنمون خواه و پیشرفت های نوینه پروژ

و تحول  ارگنجوا کنان از جور روزابالغ( نیز با پدرم  ا. ر )ع.گای سرشناس دیهه یادم می آید که یکی از چهره ب

شاه را  هرظا )پدرم فوتوی محمد دو آن روشنی را ندار قبلی نیست بر آفتاگفت: آفتاب دیگپدرم  اخیر شکایت کرد و

لب جاه داشته بود(. نه تنها او، بلکه اکثریت محاسن سفیدان هنوز طرفدار شاه بودند. گمحفوظ ن1۳۵۷های  تا سال

ا ده ت بازارشور ختند از سراجی و تخته پل، تاشوربازار، ازاشن میا رر گدر نقاط مختلف شهر همدیکه اینکه اینان 

، فیسبوکنه  ت بود وآنکه نه انترن د، بابودن همه با هم محشورچهاردهی...  فاضل بیک و ر تاشهداخل از  افغانان، و

، توجود داشساختند و یک ارتباط نامرئی عجیب در سرتاسر شهر  شریک میفقانه ؤمآنها سری ترین مسایل را باهم 

 دیدند.  شانرا درخشان می ۀجوانان آیند. ری بودندگاما جوانان در حال وهوای دی

طبعاً همزمان با تغییر رژیم شاهی به جمهوری، های متفاوتی به مشاهده رسید.  عکس العمل سرطان 2۶بعد از تغییر 

صدراعظم  شربدانیم احمد ظاهر که پد ، از آن جمله جالب بود تاخواستیم عکس العمل ها را دریابیم ما هرکدام می

 استقبال خواهد کرد؟ رژیم جدید ازدوران شاهی بود، آیا او 

رام گ، در رادیو افغانستان پرومحمد داوود خان نظام جدید را جمهوری جوان نامید، آنچه جوانان را شدیداً جذب نمود

ن آن برای ما دیشن که عالقمندان زیاد داشت و رامیگپروردید، گها آغاز  مراگجوانان( یکی از بهترین پرو و ا)م

انان انه جونام )کتابخه عقب ښاروالی کابل( تعمیر قدیمی زمان عبدالرحمن خان ب) ارگ، در داخل پارک زرنحتمی بود
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نو  ۀشد، شهر روز به روز چهر نهضت کتابخوانی آغازرفت. گ)خصوصاً متعلمین( قرار  مسما( و در خدمت جوانان

ی گی از کارخانگها و اجرای حجم بزرتمی به کتابخانه راجعه حهای معارف یکی هم م ریفورم ۀزمردر رفت. گمی

ا اون تدریسی لیسه حبیبیه بشاد روان ناصری مع، یقیناً این ریفورم در اعتالی سطح دانش رول بسزای داشت. ها بود

 ر یافته بود، اشعار نوگرونق دی و گه رنجریده دیواری لیس ،ساخت میجمهوریت  بیانیه های خود ما را شیفته نظام 

شعار )تصمیم شرط اول مورد جمهوریت بودند،  ها همه در شدند و سرمقاله با خط زیبا تجدید مینظام جدید  رددر مو

اخبار جمهوریت ویخته شد، آ ر مدیریت مکتبموفقیت است( در همه جا به چشم میخورد، فوتوی رهبر جمهوریت د

 مدیران نظامی که بحیث معاون جدید ورن سابقه دار معارف شاداارگیکی از خدمتد، یرس همه روزه به مکتب می

ر شادروان نادی گاکنون دیطرفدران سرسخت جمهوری بودند.  باختری( ایفای وظیفه می نمود، نیز از )ک. مکتب

سرطان  2۶در چنین اوضاع جشن اول  رامی و روح شان شاد(. گشان  ۀ)یاد هم سابقه، از مکتب ما رفته بودند مدیر

 و معاون ویند مدیرگر برای یک کنسرت به مکتب خود آمد. گرسید، بعد از مدت طوالنی احمد ظاهر یکبار دی فرا

 خشدممکن حبیبیه او را نب ،در مکتب اجرا نه نماید ی راکنسرت ر گند که الیسه حبیبیه به او پیغام ارسال نموده بود

به هر صورت، وقت کنسرت بعد از رخصتی  . یا شاید حافظه یاری ندهد( ن پیغام متیقن نیستم و)اکنون از ارسال چنی

ردان قبل از ظهر نیز حاضر شدند. در شروع مدیر لیسه گشا عصر( تعیین شد، در روز کنسرت یکتعداد۴)ساعت 

بعد  و رائت شد ر قگاله دیبعداً دو مق یانیه نسبتاً کوتاه ارائه داشتند.، یک بفتهگرد نظام جدید را تبریک گنخستین سال

 را اجرا کرد:ترانه  احمد ظاهر اینردید. گرت آغاز از دکلمه یک شعر کنس

 ری ما مبارکوجمه        مبارک مبارک، مبارک جمهوری ما

 جمهوری ما مبارک ویید     گبخوانید ببالید ب جوانان کف زنید

 صبح جمهوری رسید شام سیه سررسید

 ها درید غم ۀظلمت شکست پرد ۀشیش

** * ** 
 موشم شده ، عفو نمایید(فرا گازینکه قسمت بیشتر این آهن)

 

ه مشتاق رفتن به ساحردان روانه منزل و بعداً گازینکه عصر روز بود، شا کف زنان بدرقه کردیم و شاد بودیم.ما همه 

 آخرین کنسرت احمد ظاهرپایان رسید و از مکتب خارج شدیم. این زود ب کنسرت خیلی ،یمبود)چمن حضوری(  جشن

ت، عالوتاً در برنامه ما ل کرده اسمهوری استقباجیز از نظام ترانه نشان داد که احمد ظاهر ناین در مکتب ما بود، و

 ذیل را سرود:ترانه  وجوانان

 دا جمهوریت زموږ    تل دې وي نصیب ملی وحدت او سعادت زموږ    

 یت زموږردا جمهو        سرو وینو دا نعمت زموږپه   سر او ساتو به په

 ان یوربق هـو بل نـی  ان یو      ـغـدی افـوم بانـده تبعیض،  واړه په ننشته 

 دا جمهوریت زموږ  اوس به دغه شاړې شی آبادی په زحمت زموږ       
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 دادونه شتهـښه استع    فکرونه شته     عالی عالیځوان نسل یو موږ سره 

 دا جمهوریت زموږ   اوس راغلی وخت د ابتکار او د زحمت زموږ      

 

 های دوران جمهوری او بودند.گآهن ( ازافرازی دور سر)  گآهنمچنان ه
 

رمی جوانان را به پشرفت کشور، احساس وطندوستی عمیق و شور گرتیب احمد ظاهر این هنرمند محبوب؛ دلبدین ت

و امران کشور را نوید داد. ه هایش پیغام ترقی، وحدت ملی و عین ترانااو در  نوین را تقویه نمود.واشتیاق تحوالت 

هایش را در مکتب خود دایرنمود، ولی هرکدام آن در خاطرات  کمترین کنسرتها؛  ر کنسرتئدر مقایسه به سا

هده با صورتی که در عکس فوق مشافقط ظاهر احمد  ،یهو معلمان حبیبردان گشاذهن  در خاطرات و ار اند. گماند

 ،هنرمحبوب تماماً توسط افغان موزیک، موزیک سنتر، مجالت های این هنرمند  ردیده، متباقی عکسگمیشود، حک 

های مکتب با آن لباس  اه در کنسرتگهیچ ظاهر مداحتکثیر شده اند.  و دوستان شخصی او چاپ وواز...آژوندون، 

اس ، بلکه با لبردید، نیامدگ می هرهایش ظا سایر کنسرت پ وزارت مالیه و یا درو پوزشن که در شبهای جشن در کم

او اًء ، بنش بوده باشده مکتبساح که ممکن دلیل آن احترامش به استادان وشد،  معمولی وارد مکتب می نسبتاً ساده و

 ا، در ضمن تمحیط مکتب بودمعلم و پاسدار  معارف، قدرشناس استاد و ۀرد فرزانگتمکین، شا یک فرد هوشمند، با

لیسه عالی )که یادی از استادان جلیل القدر و یک کانون نامدار معارف  ناکنو .بود و نیزگبذله تقریباً متواضع و  ۀانداز

رامی، زحمتکش، وطندوست، الیق، وفادار گرفت، بیجا نخواهد بود که عکس یکی از معلمان بسیار گصورت حبیبیه(

را درین صفحه جا دهم. میدانم که به هیچ ملی و اسالمی عالی  گرایی و فرهنگتقوا، اصولنماد  به نام حبیبیه و

  حیث یک خاطره باقی خواهد ماند.ه توانیم، ولی ب صورت حق هیچکدام شانرا ادا کرده نمی

 

اً از بعض ردانش نمود.گیزش را وقف تربیه شا، که عمر عزفزیک ریاضی و شادروان غفور مرزا، استاد دیپارتمنت

شدند، به های ذات البینی به پشاور مهاجر  گایشان طی جن نمودند. ردان سابقه اش و از جمله احمد ظاهر یاد میگشا

وان و از لحاظ مالی جسسات خیریه برای مهاجرین افغان در پشاور ؤمیه که رئیس یکی از یبکمک یکی از فارغان حب

در پشاور در کعبه شریفه شت از زیارت گاز باز، بعد ندمه شدحج عازم مکه مکر ۀغرض ادای فریضبود، مستعد 

های حکومت  یس نمود، حتا در سالتدر انرژی کامل ، با عزت، غرور، آبرومندی، توان ومکاتب مهاجرین

ای فانی برایشان مجال بیشتر نداد و نه هم یردند، ولی عمر این دنبریف دوباره به مکتب حبیبیه تش ۸2-1۳۸1موقت

وت، طرار آن گدی یدرین فوتوفتند. گها و غرور رفته باقی مانده بود، داعیه اجل را لبیک  کیفیت آن زمانر گدی
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 بود، از شخصیت شان ئیشود، که قبالً جز شی مشاهده نمیو نویدبخ معنوی ، استغنای مادي وغرور، شکوه، امید

خداوند . داشت یعت رامام ملت همین وضو دلسردی را نشان میدهد، چنانچه ت یگزدگجن ،بلکه دوره خموشی، یاس

  در صدقه جاریه حساب فرماید.را  رامی ماگجنت فردوس را نصیب شان فرماید، خدواند تمام زحمات معلمان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذشته.گنمای از لیسه عالی حبیبیه منحیث تجدید کننده خاطرات این هم 

 

عنوان  ینم تحت هماز سایر دوستان نیز آرزومندم، ی را بنویساخاطره مرا واداشت تا الحان  س. ب.اکنون که شعر 

 در همین صفحه نشر فرمایند ارسال ومطالبی را ذشت( گ ام احمد ظاهر چهل سالگنابهن گاز مریعنی )

 پایان

 

 

. 

 تذکر: 
ا بمطالعه کنند، می توانند را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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