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  يونس نگاه

 تاش زيباس ھنر، جرقه
رسيد، شايد  ش میشد و اگر به صحت غنی می از اشرف سال داشت، کمی پيرتر ٧٥بود امسال  اگر احمدظاھر زنده می

ی دالر بيشتر، تکان ئشوق کما بهرفت و موھای سپيدش را  در اروپا روی استيج می)  ساله٧٠(مثل داريوش اقبالی ايران 

 .داد می

آواز احمدظاھر را آن جوانی پايدار و تمام ! دار ما کجا اما، آن موی سپيد تکان دادن کجا و اين احمدظاھر نوجوان کاکل

اگر . نشدی ساخته است اش پرمايه و فراموش گونی ی ھنر او را ھمان کوتاھی و جرقهئاش تکميل کرده است؛ زيبا نشدنی

کرد، خاطر جمعيت  ھا و متجاوزان روس کرنش می شد و در برابر خلقی ماند، در کابل ماندنی می د ظاھر زنده میاحم

 ديگر ۀداد، نيم  هللا اکبر سر میۀآباد رفته نعر گرديد؛ اگر به پيشاور يا اسالم بزرگی از مردم افغانستان از او کدر می

 .کردند ش میمخاطبان او نفرين

اش،  کرد؛ با کارھای تازه ش را حفظ میشد و خالقيت ش بزرگ میگام سن شد که احمدظاھر ھم ھم میگر رقم دي يک

ی ئًوقت، احتماال کارھا آن. شد کرد و در زمان پيری چون استاد بزرگ موسيقی ظاھر می  ھنری خلق میۀھای تاز موج

اما، چنان اتفاق نادر است و با . رسيد نظر می ی بهئر ابتداش، در مقايسه، بسياسال پيش ديديم که آوازھای چھل یاز او م

 .آيد  وطن داريم، جور نمیۀ واقعی که از ھنرمندان زندۀتجرب

ی خواند که تازه بود، و برخی از سرودھايش ماندگار ئوچند سال پيش در گروه باران آوازھا سی. فرھاد دريا را ببينيد

ِوھوای کابل  را در حال" وطندار گلم عيدت مبارک"که با دو آوازخوان ديگر ی نشر شد ئامسال، از او ويديو. شدند
او موھايش را رنگ کرده، ھمان حرکات سی سال پيش را . خواندند  می١٩٨٥ويک با اکت و ادای  دوھزار و بيست

رھاد دريا کالن نشده ف. نشيند دل نمی ِکند که در بھترين حال کاپی موفق است، اما مثل دوران گروه باران به تکرار می
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او که . دھد  شصت خورشيدی میۀآورد بوی دوران نجيب و دھ است، بچه مانده، حتی لھجه و کلماتی را که به زبان می

 .خورد چشم نمی ای از پيری و پختگی در او به باشد اما ھيچ نشانه سن گذاشته می به نزديک به شصت سال سن دارد، آدم پا

قرن بيست و يکمی از ھای   سليبريتیۀشيو  داريوش اقبالی را ديدم که در آن بهۀيک آھنگ تازامروز ويديوی تبليغات 

کنند و چند  ش میی ھدايتئاش کرده به تعمير زيبا پوش و زيباروی ھمراھی شود، چند آدم خوش ين میئموتر لوکس پا

ست، فقط  يوش قديمیِو تن آھنگ ھمان دارصدای دھل ! زند ش را پودر میبعد روی چوکی نشسته، دختری صورتلحظه 

ی کسی داريوش قديم را از عصری که در آن مبارزه و از خود گذری رسم ئتو گو. ش بازاری شده استچھره و حرکات

پوشند، موی و روی خود را رنگ  نشده، لباس جوانان می ِبود دزديده و به قرن ديگری آورده است که در آن پيران کالن

شد، حاال در  دست می به ھايش ارزان يا حتی رايگان دست داريوشی که کست. ی کنندئکنند تا دالر کما شر میکرده ويديو ن

دھد که پول بپردازيد   کوتاھی از ويديويش را گذاشته به جای ديگری ھدايت میۀش دکان باز کرده و بريد فيسبوکۀصفح

 !و لذت ببريد

ِتن صدايش ھنوز خشم و اندوه دارد، شعرھايش . ھنری قرن بيست و يکم استداريوش ھنرمند قرن بيستم بود و دالل 
کرد و  داريوش اگر سکوت می. ست ش زننده و تکراری کارش بازاری، چھره و حرکاتۀاند، اما شيو نيز تلخ و برانگيزنده

ش را با چند د و تجارب و مھارتکر ج به آن استيج نشسته فکر میيجای دويدن ازين است نمود؛ به تر قناعت می با درامد کم

ز ھنرش ديگدان و اش زيباست؛ ھنرمندی که ا ھنر، جرقه. ماند ساخت، بسيار ھنرمندتر می آدم پر انرژی شريک می

 . ديگرش دود و سياھیۀشود، نيم ش نان و گرمی میتنور ساخت، نيم

 


