دل نوشتهای به مناسب ارتحال ملکوتی استاد قاضی "اثر"

نوشته  :اسحاق مقبل
چهارم اکتوبر  -۲۰۲۲کابل
اندرزها و نصااح اساتا قاضا اثر فقید ،از آوان طفولیت تا کنون چون سااحه هررا ام اند و ر فراز و فرو
زندگ  ،از آنها فراوان بهر بر ام .هیهات ،آن استا و ا حب ب نظیر ،با پرواز ملکوت اش وست ارانش
را متحسر و متأثر و امنهی اشعار و اندرزهاحش را برای هریشه منقطع ساخت .عصر حکشنبه ،وم اکتوبر
 ۲۰۲۲به عیا تش رفتیم؛ تاز عرلیات را سارری کر بو  .از مشاک تاش ر بساتر مرحیا و انمام عرل
جراح برایمان قصااه م کر  .گفت" :عرلیات ته جوۈن پیر کښاا ت ات ،پیر ثیر" ،حعن عرلیات ،شاا
پیر(مسا ) را خاکساتر" .رسات باب هران روز ،وشانبه ساوم م ،۲۰۲۲
جوان را پیر م سااز و شا
حک از وستان ذرحعهی تراس تلیفون از رگذشتش خبر ا -حالم حگرگون شد .هر گز تصور نکر م ،اح
آخرح حدار و واپسای اندرز اساتا باشادی اح سا وی رسات مانند سااحر سا نانش مدلل ،باا ق و با معنا
بو .
به اح مناساب حسارتانگیز ،خواساتم تا چند ساطر را به عنوان برس سابز تحفهی روحش خدمت وساتان،
اعیاای خانوا و شااگر ان اساتا فقید ،ر تارنرای سایرای شاننان و شابکهی اجتراع فیسابو به اشاترا
بگذارم تا از جانب رساالت شااگر -اساتا ی و هرسااحگ ا ا شاو  ،از طرف ثبت بافحات انترنیت شاو تا بعد
رفت ما هم حا گار باشااد ،و از جانب با برا رانم پوهندوی اقباح حسااام ،کتر اسااتوار ،م تار خان و ساااحر
فرزندانش غم شرحک نرو باشم.
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اشارهای به خدمات استاد اثر و خاطرات با او:
اسااتا اثر ،اگر به انداز ی پدر و ما ر برای م و ما ،خدمت نکر باشااد ،شاااحد کمتر هم نکر  .ر اواحل
ههی  ۱۳۷۰خورشایدی ،بنابر مشاک ت و جنه های اخل  ،اک ر مکاتب وتحت بدخشاان بساته گر حدند.
رگیری و نااامن آنوقات از حا طر ،،و عادم پر اخات حقوق و امتیاازات معلری از طر ،حگر ،بااعا
شاادند تا رواز های مکاتب بدخشااان ،برای مدت مدحدی بسااته شااوند .آنوقت ،ر ساااحر ولسااوال های اح
وتحت ،شااگر ان از رس و تعلیم محروم ماندند .اما ر ولساوال شاننان ،خوشب تانه ،مکاتب باز گذاشاته
شدند و معلری گرام ما ،با پای پیا  ،شکم گرسنه و با تحرل هزار و ح مشقت ،بدون رحافت اند ترح
مز ما ی ،به رس و تعلیرات شاان ا امه ا ند .اساتا ان شاننان زمی  ،ر اطرا ،و اکنا ،بدخشاان و فراتر
از آن ر وتحت ت ار و قندز ،مصاارو ،تربیه اوت وط اند .آنها قهرمانان واقع اند که ساات شااان را
.
باحد بوسید و سراسگزار شان بو  .حک از اح قهرمانان هم استا قاض اثر بو
قهر اساااتا اثر برای هرهی ما شااااگر انش ر واقعیت امر ،محبت ما رانه بو ؛ چیزحکه آنوقت ر کر
نتوانساتیم ،اما حات به خوب ر م کنیم؛ که اح "قهرها" تا چ انداز ر معراری سارنوشات ما ،حیات
بو اند .کو بو م ،ر سانی پن -شاش ساالهی پدرم ،غری حا گرفت ال -با و خط خوان  ،مرا نز اساتا
اثر بر  .از طر ،زمساااتان که ضاا امت بر ،ر منطقهی ما تا ح ال ح ونیم متر م رساااید ،را رفته
نتوانساتم ،پدرم باتی شاانههای خو مرا انداخته ،و خانهی اساتا اثر بر و از طر ،شاام هری گونه پس به
خانه م آور  .از بام تا شاام ،برایمان رس ساوا آموزی م ا تا ر نهاحت سات مان را با قلم آشانا سااخت
.
تا مسیر را و چا را تفکی کنیم
القصه ،شامل مکتب شدم ،و از اثر تشوحق های اثر گرام  ،شوق فروان به حصوح علم و انش پیدا کر م؛
چنان شااوق که بعد از ختم رس مکتب ،هم آرام ننشااسااتم ،مانند ساااحر کو کان بازی نداشااتم ،نز اسااتا
م رفتم و ر روسام اعم از میارون خو ش ،ا بیات ری ،تا میاامی حگر که باتی شاان تسالط اشات،
رهنراح و هرکاری ام م کر  .از هری سابب ،از بانو ،ابتداح مکتب تا متوساطه و لیساه ،اک رن نرر ی
اوح ،و بعیا نرر وم را ر بان کراح م کر م .هری که ر بان ما برای تدرحس م آمد ،نصایحت
کنی د ،آن کنیاد ."...ر
ماان م کر " :بچاههاا ،رس هاای تااناه ب وانی  ،ب ر وقات تاان را تل نکنی  ،اح ا
اح میان ،اگر ضارورت م شاد ،از شااگر رسخوان م اح بیاور  ،مرا نشاانه م گرفت و م زحر عرق
خمالت آب م شدم.
اسااتا اثر ،تنها اسااتا رساار مکتبام نبو  ،اسااتا خانگ ام نیز بو  -بیشااتر اوقات آخونخآخند و گاه هم
اساااتا خطابش م کر م .اما از آنماحیکه بدون رحافت هیچ مز ما ی ر بیشتر از واز سااااح ر اوقات
رسار و غیر رسار  ،آموزشام م ا  ،اح کلرهی "آخون" کیفیت و معنای حگری براحم اشات و از بادا
ز ن او باه ناام "آخون" ،احساااااس خوشااااحاال م کر م .لقب کاه باا هرباار حاا آوری ،خااطرات طفولیات تا
جوان را از چشام آ م م گذراند .ر واقعیت امر قامت قلم را هران اساتا ر اح ساتان ناتوان رساا سااخت.
از وران قبل از مکتب ال فراغت از باان واز هم ،زحر نظرش رس خواندم .مسااایل را که ر هران
زماان برایماان حاا ا  ،تاا کنون نیز ر ذه ام حا اناد .باا توانااح و لیااقات من صاااار باه فر خو ش
شاگر انش را م آموختاند .حار زند و بحبت باق  ،حک حگر از به ابط ح تکیه ک مهاحش بو  ،که حات
با تأس  ،ن حار زند است و ن بحبت باق  .روحش ر بهش معل شا با !
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پ.ن :ر کم و بیش از چهار هه ی اخیر ،هره شاااگر ان که از مکتب هشااهر و لیسااهی رحرت شااننان،
فارغ شااد اند ،هرهی شااان ساات پرور ی احشااان و ساااحر اسااتا ان گرام ما ،م باشااند .تعدا ی از اح
معلری گرام ما ،اکنون باز نشاساته ،تعدا ی به رحرت حق پیوساته اند .روح رفتهگان ر بهشات معل شاا
و حا شان رخاطرات گرام .
تبریکی روز معلم:
هره سااله ر روز معلم ،برای اساتا اثر چیزی م نوشاتم و آوحز ی گوش شابکههای اجتراع م کر م ،اما
با تألم که حگر فرباات تبرحک روز معلم برای اسااتا اثر از م گرفته شااد -او حگر نیساات تا ب واند که
شااگر م ل اش براحش چ نوشاته اسات .حک از اح ح نوشاتهها را که سااح  ۲۰۲۱ر فیسابو گذاشاتم
اح جا م گذارم:
روز فرخند ی معلم ،گرام با !
شاااحسااته و باحسااته اساات ،روزی را که به نام معلم ر تقوحم کشااور ثبت شااد  ،برای معلری عزحز خو از
رحچههای فیاااای ممازی و حیاااوری ،مبار با بگوحیم .هرچند ،مشاااقات را که معلری عزحز مان ر
راسااتای رشااد و پرورش اطفاح و نوجوانان م کشااند ،و رن هاح را که متحرل شااد اندخم شااوند ،قطع
نر شاااو جبران نرو  .معلرین که با مز ما ی بسااایار ناچیز ،با ترام توان شاااان ر امر پرورش نونهاتن
ت ش م ورزند ،ست شان از بوسیدن است .به گفته شاعری:
مقدار معلم ز پدر بیش بو بیش  ---کاح پرورش ت

هد ،آن پرورش جان

بل  ،چگونگ تحرل مشقات پدر و ما ر ر قباح پرورش فرزندان شان قابل تحلیل و تعلیل است ،اما زحرت
معلری گرام نیز اگر بیشتر از اح نبااشاااااد ،کمتر هم بو نر تواناد .باه هر رو ،از اح رحچاه ،روز
پرافت اار معلم را برای هراه معلری گرانقادر ،خااباااات برای بزرگواران کاه حر ،و حادح از احشااااان
آموختاه امخم آموزم ،مباار باا م گوحم .شااااعری از اسااااتاا قااضاااا "اثر" کاه حادو و هاه قبال باه اح
مناسبت ،سرو شد  ،آوحز ی گوش فیسبو م گر :
نور چراغ انش و عرفان معلم است
هم ر گشا و رهبر انسان معلم است
ر جا های تیر و تارح زند گ
مشعل فزای نور چراغان معلم است
گا از زمی گوحد و گاه از آسران
هم رهنرای عالم کیوان معلم است
ر لوح میدهد به قلم رس زند گ
مسند نشی شاهد امکان معلم است
پرکار ور نقطه ک  ،محور وجو
چرخ مسیر ،چرخش کیهان معلم است
هر ببحدم ط حه کند م ل آفتاب
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از رس و گفتگوی به طف ن معلم است
فارغ ز کبر و کی کند خدمت بشر
بیزار از جهالت انسان معلم است
معصوم چون م ی و فرزانه چون نب
مشتق ز نام حیرت سبحان معلم است
فکرت اگر به وب معلم نر رسد
کوتا کنم که اقراء به شان معلم است
از مطلع تا به مقطع به تاکید گفت اثر
نور چراغ انش عرفان معلم است
شااعرهای اسااتا اثر گرام  ،هروار برای ما آموزند بو اند.
وران شااااگر ی مکتبام را که حدو شاااانز سااااح قبل بو ،
مانند حروز حا م اسااات و با حدن اح اشاااعار به سااارعت با و
برق باه آن وران بر م گر م .آنزماان ،ر هر جشاااا روز
معلم ،حک از اح اشاااعار را با مقاله احکه براحم م نوشاااتند ،با
حیاااور باااد ها اشاااترا کنند م خواندم .از اح رو ،به اح
اشعار برف به عنوان شعر نر نگرم ،اح اشعار ر واقع ،ر
راساتای رشاد اساتعدا شااگر انش و پرواز شاان بهساوی آحند ی
بهتر ،از آوان طفولیت نقش بارزی اشاته اند .لذا برای ما ،معنا
و تفسیر بیشتر و بلندتر از آنچه هستند ،را ارند .
ر اح اواخر کاه باهخااطر ع مرحیاااا اش ر کاابال زنادگ
م کر  ،گاا و نااگاا باا هم حادحم و از حر ،و حادحا هاایشااااان
مانند هریشااه مسااتفید م شاادم .ر مور چاپ کتابش بااحبت
م کر حم ،م گفت :باحد به م ابهی شااااگر م ل شاااان ،برای
چاپ کتابش کاری کنم ،هر چند م نیز آرام ننشاساته و ر آشافته
باازار کنون  ،رحچاههاای فربااااات را تا تا م کر م ،اماا
ت شها کارا نیافتا و اسااتا اع اجل را لبی گفت .اح حک
از بزرگترح آروزهااحش بو کاه ر زنادگ اش باه اح آرزوحش
ست نیافت .گفتوگوی اخیر مان ر پیام خانهی مسنمر:

اب ه هر حااح ،برای اسااااتاا اثر گرام آرامش ابادی و برای هراه
بستگان و وستانش ببر و استقامت آرزو ارم.
با حرمت،
اسحاق مقبل
اداره نشرات سیمای شغنان

