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درین ایام خیلی  ه و در مورد احمد ظاهر باشد، نشود کهیبان حبیررمین نوشته ام بشکل خاطره از دواهچشاید این 
و طبعاً در خاطرات مسایل زیادی به یاد آدم می آید که بعضی از   !؟ میو( شسنوی هپُرمخاطره )خاطر ومصروف 

   نباشند.آنها ممکن خوشایند 
  :علی هللا تُ حال که قلم را برداشته ام توکل ؛ببه هرترتی

ګلهای درختان اکاسی  بود، درختان پشه خانه پارک شهر نو غلو ازبرګهای تازه و۱۳۵۸روزهای اخیر بهار  ...

به روی مشتریانش باز بود و شیر  در کوچه مرغ فروشی ۱(درحال ریختن بودند. شیرفروشی )شیرآقای شیرفروش

ر میکر و باتوته ی از روتهای سیلو جلو مهمانان میګذاشت، پُ ی سفیدش مانند هر روز پیاله ی را از شیر  هآقا با پیش تن
مانند  ،نتر در سمت چپ کوچه شاببوجان جلو در یګانه یهودی باقیمانده درافغانستاف. این طردمانند هرروز خندان بو

؛ هر روز صبح از ناین یګانه یهودی افغانستا در نزدیکی آن منزل سفیر عربستان بود. خلوت بود.و همیشه خاموش
دمغ . میګفتند تاجر است. بعد از نیم ساعت مُ عینکهای ذره بینی و  قدکوتاه، ثه قوی،جمنزلش بیرون میشد سر تاس، 

میتوانستند  فروشان تا وستینپ و  نتیکامنزل بیرون میشد و دکانداران  زهایش اباتدخترش با بکس ک

هر چند لحظه  از دعب ۲یکردند که این دختر یهود چه درس میخواند ؟ آن طرف حاجی صاحب فاریابیم اتماش  اورا

را از شروع تاآخر از نظر  ننانوایی کربالیی می ایستاد و کوچه شاببو جا  هوتل خود می برامد ودر مقابلزا
تل های شهر نو دیګر وکه اکنون هیچ مشتری ومهمانی نداشت. ه می شد، تلاند و دوباره داخل محوطه هوتمیګذش

فال کهنه باخود به کوچه سنداشتند، قبالً اګر چند توته  ومشتری دند و انتیک فروشان مانند ګذشته رونقوروبه سقوط ب
پولی زیادی بود،  نکه این مبلغ در آن زما ،یدالر میشد ۴۰-۳۰ حتماً صاحب ،یوردآ می یا کنار پارک یشرغ فروم

محمد عمر قندهاری در دوکان توریست دوزی  حباحاجی ص ته شوند.خکه فرو نداشتند  شتریم سولی دیګر این اجنا
ت بالمقابل پرکاش رصدیک جان( که در چهارراهی صدادامد و ازین ګودام به دوکان برادرش )واش مشغول می ب

می آمد و  )آغابادار( برادر بزرګ میفرستاد، بعد از ظهر جدید  جناسا، ۳تعکاسخانه در پهلوی خواجه رستوران
فیه می نمود، خود آغابادارباالمقابل کابلبانک فعلی در منزل تحتانی تعمیر ریاست کار صحساب کتاب برادارن را ت

نه عازم امریکا شده ایی را ترک و مخفرنیجي انځن دوکان داشت که پسرش )ه.ج( پوهناوامور اجتماعی آن زم
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شدیداً در تشویش بود. من مانند هر روز نزدیک شام از  ازین بابت باداراواغ دوست و هم دوره من بود، او بود،
از  لط کاماتیحزیر نظر ګرفتم وبه ا در پهلوی تانک تیل توقف نموده سرک را به دقت ،مپارک بیرون شد

ر آن زمان بود و در پهلوی از پهلوی دوکان موزیک سنتر که مربوط وزارت اطالعات وکلتو ،عبورنموده آن
. سرکی که من از آن ګذشتم دبو یکهوا رو به تاری .، داخل کوچه شاببو جان شدمتشاریاست سواد آموزی قرارد آن

در  تره بازخان میرسید وکوچه شاببو جان بطرف غرب به چهارراهی انصاری میرسید. بطرف شرق به چهارراهی
ک شهر نو راز پا بود.یم شب از آن بلند۱۲ه صدای موزیک تا ساعت یک قسمت ازین کوچه هوتل سه ستاره بود ک

تن فی جان یاد ګرفتم، در آن زمان بایسکیل یادګرملزبایسکیل  اپارک، ب ل را درهمینیکمن بایس :خاطراتی جالبی دارم
ین مقصد به ا بعد از چند روز توانستم باالخره ندین درخت تصادم نمودم، ولیچیک )کمال( بود، باوجودیکه با 

که پولیسی را دیدم که با پپشه )اسلحه سربازان  تیک فروشی هندوکش و منزل تورجان نرسیده بودمناهنوز به   برسم.
این اولین بار بود که عسکر مسلح در کوچه وبازار ظاهر شده بود، البته در  آن زمان( در وسط سرک ایستاده بود.

لی و ،دل همیشه چند سرباز با این سالح و کالهای سفید دیده می شدنوزارت داخله در نظام قراو  ورودی   دروازه ی
دو روز قبل ازین در همین پارک شهرنو در نزیکی  در محضر عام و سرک عمومی سربازان مسلح وجود نداشت.

 برخالف سایر سینما های سینما پارک و سینما زینب دو سینمای بودند که خ داده بود.رُ سیمنا پارک حادثه ی بدی 
فلمهای امریکایی و اروپایی را نمایش میدادند. ما بریدژباردو  اشهر که تماماً فلمهای هندی نمایش میدادند، این دو سیمن

دلیپ کمار... تفاوت داشت. اما  . چه هنر شان با ششیکپور، امیتابچن،دهرمندر،موآلندولن را درهمین سینما ها شناختی
، ددر فلمهای ایرانی رول بازی میکر فموصو) دبو یمطیع کمل صرنا هنرمند ایران، هنرمند مورد پسند ما

  .(هخصوصاً قلندر حاتمی، متباقی تماماً فراموشم شد
                

 
 

 : دلیپ، آلن دولن و ناصر ملکستربه  چپعکسها از 
 
شهری شهر نو قرار داشت،  سینما پارک سالون ی، در فاصله ی چندصدمترقموضوع بر میګردم: بطرف شر  به

بطرف غرب در چند متری یک منتوفروش در فضای باز چند چوکی و میز کوچک ګذاشته بود منتو وشورنخود 
عرضه میکرد، چند قدم دورتر یک چاه بدرفت وجود داشت، ولی این ابګیر در ظاهر ساده و کوچک خیلی عمیق 

یه بلند شد و موتری باسرعت ئاک صدای اطفرانګام قدم زدن در پحادثه بدی که قبالً ګفتم چه بود: سه روز قبل ه بود.
ا پارک دورخورد و کسانیکه درآن نزدیکی ها بودند به محل منیتمام از سرک عمومی داخل پارک شد از عقب س

ساله شان در پارک هواخوری میکردند، دخترک ۶-۵با دخترک   هاحادثه دویدند. حادثه چه بود؟ پدر ومادری همر
ل منتوفروش تالش کردند وو دوسه نفر به شم رابګیر مصروف بازی بود که داخل آب افتاده بود، پدر ومادنزدیک 
اطفایه رسید نیم ساعت تمام آب را تخلیه کردند و لی هنوز هم در  ند داخل آب شوند. بعد از چند لحظهتسنولی نتوا

همه ی  .، حادثه غم انیګزی بوددانه پیدا شاعماق آن چیزی مشاهده نمی شد تا که جسد آن دخترک معصوم و نازد
که حتماُ  به فکرم رسید سلح را مشاهده کردم،م رعسک ،مشدیداً متاثر ساخت. وقتی امروز درین نزدیکی شا را ما
. خیرت باشد ؟ فقط جواب داد)فلم  ماز عسکر پرسد .()در حقیقت ُرخ داده بودتخ داده اسرُ  دیګری ادثه ی بدیح

شاید تعداد دیګری عساکر نیز در سایر نقاط  دادم.  این جواب قناعت بخشی نبود. من به راهم ادامهپوری است(. اما 
)خدا کند فراموش نکرده  هنُ هشت یا  فردا حدود ساعت . ، به جز همین یکیمبه یاد ندار نوموظف بودند که من اکن

از منزل شان برداشته شده بود،  جنازه ی مرحوم احمدظاهر و صف طوالنی از مردم را دیدم. مباشم( ازدحا
چه مدت در شفاخانه یا جای دیګری بود. بهر  شاجنازه   ، وفات او،همعلومات در دست نبود که بعد از حادث ولی

در  ت بود،کسمت چهاراهی انصاری بطرف شهر در حر این حرکت از صورت ازدحام قدم به قدم بیشتر میشد.
احمد ظاهر کشته شده، جنازه   ؛دمیګفتنربه همدیګ با تاًلم مردم ،تار داشقر پیشاپیش آن جنازه مرحوم احمد ظاهر

بعد از طی  از مقابل دروازه صدارت ان زمان و چهارراهی صدرات عبور دادند، از جاده والیت ګذشتند و را او
یعت کنندګان جنازه در موتر سیاه انتقال میافت صف مشا ند.دی صالحین رسیابه شهد مسافت طوالنی وسط شهر و جاده

  .ولی من پی کار خود رفتم نزدیک محل بودم، طویل بود. با وجودیکه

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. یکسال بعد، هنګامیکه حفیظ هللا امین سقوط دشت یک آواز خوان بوذ، فقط یک خبر درګردر همان روز این خب
شد. به همان اندازه مرموز او روز به روز بیشتر  د ظاهر و وفات الم انګیز ومحنمود، تبصره های متنوع در مورد ا

هویدا، حبیب شریف، نعیم  آن روزګار مانند ظاهر اماتور محبوبیت او نیز افزایش یافت. با وجودیکه سایر هنرمندان
... همه محبوب مردم بودند، ولی وفات داحمدولی عمرسلطان، ،یصابرشیرزو احمد مرید،  د ولی، ځالند،مپوپل، اح

   .خ داد، تاثیر ژرفی در جامعه داشترُ اوج شهرتش غم انګیز و مرموز یک هنرمند که در 
و چرا همه  !الاقل فارغ یک مکتب بودیم ؟نرفتم رتا آخ ربا جنازه مرحوم احمد ظاه امروز من می اندیشم که چرا

  .را بیادم بیاورم تبه حافظه ی خود مراجعه و فقط بعضی لحظا چیز را یادداشت و ننوشتم، شاید حال مجبور نبودم که

که در آن وقت فقط یک آواز خوان  وبلبل شرق شهرت یافته است. ا نه تنها بلبل حبیبیه، بلکه امروز به حمد ظاهرا 
او یک استعداد بود، اوصاف فردی  او مبتکر ترین اماتور بود. حقیقتاً که د.وشمرده میش هنرمند بی بدیل زبود، امرو

استعداد های  ولی حبیبیه تیم،سومنزلت او رادرک نتوانزمان قدر  در آن او نیز خیلی متمایز و متفاوت بود.
ور جمال ادیب، اهنګساز، معلم بی حه، نقاش، آواز خوان، شاعر...، مسدداشت: شادکام، معلم ورزی دیګر نیز فراوان

  .و سایرین .، احمدُمرید..یو استعداد فوق العاده در خوش اخالقی و فی البدیهه ګوی قمثال، زلمی حسینی معلم، نطا
ارژنګ که در جاده میوند لوحه  ؛رنظیر. ګویند خوشنویس نامدار ان روزګا مخطاطانی داشت ک ،طسن خحُ حبیبیه در 

دو  ارژنګ را یک فرهنګستان می نامیدیم. موسسه ی بهتر بود که نویسی داشت، شاګرد معلم خط مکتب حبیبیه بود.
یوتر توانایی پبیاموزند. آن خط زیبای که امروز کم تعلیقسن خط ونسحُ نفر ایرانی نزد ارژنګ به شاګردی نشستند تا 

تن آن متعلمین  ۹تبال کشور وتن تیم ملی ف ۱۲اش را ندارد. جالب است که این خاطره را نیز بنویسم که ازجمله 
. مکتب پال هندی به لیسه حبیبیه آمدندګُ را ګرامی میداریم که بعد از  ه بودند. یاد استاد نعیم خان معلم سپورتییببح

های متمادی درین مکتب خدمت لور هندوستان قرارداد داشت او ساشسپورت از ک حبیبیه قبالً با یک آموزګار ومربی
ن بود و هی ازسیاه چهره که همیشه شپالق در ګردنش اوی قدکوتاه، نمود تا دوره کارش به پایان رسید، مرد

ا تا جورت در منزل تحتانی و از آنپاتاق س  ا بهجوتبال و از آنکبال به میدانهای فتتاوباال میدوید از میدان باس – بدو
که  ،چهره صاف و سفیدپوست قد بلند، آرام، شخص  ناستاد نعیم خا تمام روز در حرکت و دوش بود.  پایه ی خیز ...

دود شصت صفحه نوت ح .تبه ما می آموخ یکبازی را تخنی واو هر سپورت  .عضو کمیته ملی المپیک نیز بود
الصه ختخته باستکبال، بدمنتن، اصول شنا، ...  بلندی پایه، میدان و  رفته بودیم، از طول وعرض میدان فوتبال تاګ

مضمون سپورت هراس  اشتیم، ولی ازددسه، ریاضی، فزیک وکیمیا هراس نناینکه ازناکامی در مضمون ه
دان ایشان رګمله شاجدارند و فعال اند از اتیوسف کارګر که هلل الحمد اکنون نیز حی ،لچهره نامدار فوتبا .داشتیم

که  یهنرمند و نمونه خوش اخالق زلمی حسینی، آن شخصیت صرف به نام مانده وبس. از سپورت وزرمآنچه ا ،دان
وسایرین. احمد ظاهر در چنین محیط و فضا به شهرت  نیز بودند، وسخن رادیوافغانستان دامه سروندایرکتربر بعد ها

هل سال قبل چدرست  د پسند جوانان سرود، در کنسرتها درخشید و مردم را شاد ساخت.رویبا و مرسید، آهنګهای ز
ای آن در شهدای صالحین دفن و هزاران هموطن خود را در درش بردند و به فرپد لاز امروز جنازه اش را به منز

  .و روحش شاد محبوبیت نداریم. یادش ګرامی سوګ نشاند که تا امروز ما هنرمندی به ان بزرګی و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت چپ کوچه شاببوجان آغاز میشود، بالمقابل آن یک مس هبهمینکه  در انتهای کوچه مرغ فروشی شهر نو،.۱
ت، او در اواخر دهه شصت به پشاور مهاجر شد، ولی ودداشت که مالک آن شیراغا)شیرآقا(نام داشجشیرفروشی و

فرهنګی کار میکردم که در  شبخ دوباره آمد. درین هنګام من در دفتر عبدالحق فوندشن در ۱۳۸۱طی سال 
تره باز خان قرار داشت، روزی تصادفاً متوجه شدم که شیراغا باز پیدا شده به دوکانش داخل شدم، او  چهارراهی

ن زیادی داشت، مرا نشناخت، او هم خیلی تغییر کرده بود. کاله سفید بر سرش بود، شانه هایش سالهای پیش مشتریا
به  دیګر دکانش آن رونق را نداشت. اکنون شیر بی مزه تهیه میکرد که خمیده به نظر میرسید ریش کوتاګذاشته بود.

  .مشکل قابل استفاده بود
ً پیراهن یخن قاسمی میپوشید و دوست دمر  جان.وه شاببچوفاریابی مالک هوتلی بود در ک.۲ ی از فاریاب که دایما

یک منزله او پالزا )اسمانخراش( فاریابی مارکیت اعمار  لعمر قندهاری بود. اکنون بجای هوت صمیمی الحاج محمد
نفر از باشندګان محل، ۲۰۰۰۰ مرد سخی حدود خیرات این فوت کرد که در ۱۳۸۴سال   ګردیده است. موصوف طی

اهل کسبه ی آنجا  فروشی، ګلفروشی و غدکانداران کوچه مر تمام کسانیکه از محل میګذشتند، دوستان و آشنایان او و
  .حضوریافتند و دعا نمودند

ار شده در محلیکه اکنون در ورودی شفاخانه جمهوریت اعم پهلوان و کشتیګیر کابل قدیم بود،  ؛هخواج.۳
می  ل. خود باالی دخت. مشتریانی زیادی داشدتقدیم مشتری اش مینمو بود که قابلی منحصر به فرد یلهوت مالک است،
جنازه احمد ظاهر از همین چهارراهی به سمت شهر و از آنجا بطرف شهدا انتقال  .دوشاګردانش کار میکردن نشست

در اخبار شب،  .ه تعداد مشایعت کنندګان اضافه میشدداده شد که ساعتها وقت را دربر ګرفت ولحظه به لحظ
   .دندنشر نمو )حادثه ترافیکی( را تصادم موترنافغانستان آ ورادی
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