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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

 
 محمد حيدر اختر

  ٢٠١۴ جون ١٣
  

  به ياد شھيد احمدظاھر
راوات و به سخن  ديگر اين ماه،  ماۀ ط.  جوزا سومين ماه درسال ھجری خورشيدی، و اواخر فصل بھار استه ما

 جوزا دو گل زيبای هولی، سال ھا قبل در ھوای خوشگوار ما.  شادابی وسرسبزی طبيعت در افغانستان عزيز می باشد 

مندان  موسيقی در سوگ ه گويا رقم رفته بود که ھنر دوستان و عالق. يدند ئوسيقی  پرپر شده و به خاموشی گراھنر م

 جوزا  هآن  باز ھم درماانستان  شھيد احمد ظاھر، و درست سه سال بعد ی  افغئادت ھنرمند بی بديل  و خنجره طالشھ

  .درماتم سرتاج موسيقی ، بابای موسيقی ، کوه بلند موسيقی کالسيک افغانستان، استاد محمد حسين سراھنگ بنشينند

 احمد ظاھر آن جوان ھنرمند سی و پنج سال  می گذرد و از وفات پير خرابات استاد سراھنگ  سی اکنون  از شھادرت 

مندان موسيقی اصيل افغانی فراموش نگرديده اند  ه ولی، ھنوز  ازخاطر ھنر دوستان  وعالق.  دوسال سپری شده استو 

ان ھميشه در فرھنگ مردم و در قلب مردمش ھنرمند»  است برای نفی مرگ ئیھنر اين پديدۀ شريف توانا« : گفته اند 

  .جای داشته و دارند، با مردم خود رشد می نمايند وحيات به سر می برند 

 تحصيل ديده و ۀ  ھجری خورشيدی  درخانۀ يک خانواد١٣٢۵ جوزای سال ٢۴احمد ظاھر اين بلبل خوشنوا  به روز 

ت سر گذاشته و شامل  مدرسه گرديد  ھنوز  بيشتر از  مرفه در شھر کابل چشم به دنيا  گشود ، دورۀ کودکی را پش

 ۀدوازده سال نداشت  که برای بار اول در روز معلم روی ستيج ليس

ه ظاھر گشت و آواز گرمش را نثار دانش آموزان  و دانش ييبحب

طی چند . جويان  آن مدرسه  کرد و  مورد تحسين ھمه قرار گرفت 

لقب » ه ييببلبل حب« د،  اورا  ه انجام داييبکنسرتی که  درليسه حب

  .دادند

لمعلمين کابل ااحمد ظاھر پس از اخذ سند فراغت مکتب  شامل دار

شد و به تحصيالت خود ادامه داد وھم سفری نيز به ھندوستان 

در پھلوی فرا گيری  .   تعليم وتربيه تحصيل نمودۀداشته  در رشت

ه تالش خود درس وتعليم ھيچ گاھی موسيقی را فراموش نکرده و ب

  .در اين رشته  دوام  داد

مندی خاصی به ه احمد ظاھر چون جوان  پرکار بوده و عالق

موسيقی داشت آوازش را از محافل دوستان و مدرسه بيرون کشيده 
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و به ياری گروه آماتور که تازه  تحت نظر ظاھر ھويدا و عزيز آشنا در راديو افغانستان  تشکيل شده بود در برنامه ھای  

مندان ه  از طريق امواج راديو نثار تمام عالق١٣۴٣وسيقی آماتور راديو سھم گرفته و نخستين آھنگ  نابش را  درسال م

ی بود که احمد ظاھر جوان  درميان ھنرمندان جای پای  برای خود ئپخش  اولين آھنگ؛ نخستين قدم ھا. موسيقی  نمود

 يک ھنر مند بود ارات را به خرچ می داد زيرا وی خود واقعاً احمد ظاھر در سرودن  آھنک ھايش  ابتک.  کسب کرد 

 ھايش را با صميميت اين ھنرمند محبوب  فرآورده. ويژگی  خودش را داشت  وھمين باعث شد که ھر آھنگش شوری  و

 نش در بين مردم سببزومحبوبيت روز اف. گی و با ژست ھای  دلپذير ھنری  نثار ھنردوستانش می نمودولبخند ھميش

احمد .  ھجری خورشيدی به حيث خوانندۀ سال  از طرف دوستداران آوازش انتخاب گردد ١٣۵١گرديد که درسال 

او ھميشه . مندی را کمتر می توان در ديگر ھنرمندان سراغ کرده ظاھر عشق عجيبی به آواز خوانی داشت که اين عالق

مد که شنونده  را با خود محو آايش  چنان می درمی خواست بسرايد ، صدايش سوزی عجيبی داشت ،  درقالب آھنگ ھ

می کرد ھميشه در تالش بود  تا آھنگ بعدی اش را بھتر از آھنگ قبلی اش  آماده ثبت بسازد شعر ھای  زيبا ، پرمعنی  

  . زبان فارسی دری انتخاب می کرد ۀرا از شعرای شناخته شد

با .   دوستانه و صميمی قدم بر می داشت ،با پيش آمد خوباحمد ظاھر به تمام  ھم قطاران ، ھمکاران و ھنرمندان  

 بر خوردار بود ولی ھرگز مردمش را فراموش نمی کرد خود را شريک غم وخوشی ھای ھیگی مرفوجودی که از زند

  . مردمش می ساخت

ر با. زيون افغانستان لبسنگ نمايد  کرده صرف توانست دو آھنگ را در تلويء که اجرای صدھا آھنگۀاحمد ظاھر ازجمل

زمانی که احمد ظاھر .  آمادگی ھا گرفته شده بود ۀيگر که می خواست چند آھنگ ديگرش را ثبت تلويزون نمايد ھمد

ثبت نمايد در غير آن » خلقی « داخل محوطه يا تعمير تلويزيون شد  برايش گفته شد نخست بايد يک آھنگ انقالبی 

   .احمد ظاھربسيار عصبانی شد و از راديو تلويزيون افغانستان بريد. ديگر را ندارد  ثبت آھنگ ھای ۀاجاز

 احمد ظاھر باوجودی که ھميشه  مست و خندان و دارای سيمای صميمی و دوست داشتنی بود اما چرخ روز گار گاه 

ھم زدن خود را عقب ميله ه   کشانيده شد و تا چشم به در يک توطئبه خصوص  زمانی که پايش . گاھی آزارش می داد

 احمد ظاھر به خصوص مادر ۀثر نساخت بلکه خانوادأ المناک تنھا احمد ظاھر را متۀاين واقع. ھای زندان يافت 

چند زمانی از زندانی شدن احمد ظاھر نگذشته بود که خبر مرگ مادرش را دراتاق تنگ .  درآورد یمھربانش را از پا

 احمد ظاھر اصابت کرد وبا دستان الچک زده راھی ۀ تيزی بود که بر سينند خنجرزندان شنيد اين خبر مانو تاريک 

  .قبرستان شد و باالی گور مادرش  زار زار گريست

با   حاصل نمود خيلی ھا غمگين به نظر می رسيد آن ھمه مستی و شادابی سابق را نداشت وئیزمانی که از زندان رھا

ھا احساس می کرد اما دلخوشی اش  انتظار طفلی بود که  انتظار آمدنش را می نبوِد مادر عزيزش ، خيلی ھا خود را تن

  .کشيد 

 شام ۶خوب به خاطر دارم که حوالی ساعت 

 . ھجری خورشيدی بود١٣۵٨ جوزای ٢٣روز 

 راديو ۀآنوقت  خيال محمد کتوازی  رئيس کميت

تلويزيون افغانستان بود، به دفتر ما تيلفون کشيده 

 که آواز احمد  ای ھربرنامهھدايت داد تا در

ھنوز چند دقيقه  . ظاھراست، حذف گردد 

نگذشته بود که خبر وفات احمد ظاھر از طريق 

. آژانس باختر به مديريت اخبار راديو رسيد 
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 کسی باور نمی کرد که احمد ظاھر مرده است، و ھيچ کس خبر از طريق امواج راديو به نشر رسيد اصالً که زمانی 

بکش بر تمام مردم و  احمد ظاھر چه گونه مرده است ؟   چون در آن زمان فضای خفقانزای بگير و ببند نمی دانست که

  .راس  بودند ھشريف افغانستان سايه افگنده بود وھمه در ترس و 

 را  احمد ظاھر را به گريه وا داشت و ھزاران خانه منده ليون ھا انسان با احساس  و عالقيثر انگيزی که  قلب مأخبر ت

ثر و خشم  دوستداران  آواز احمد ظاھر زمانی  بيشتر أت.  ماتم خانه ساخت و ھزاران ناله و فرياد به آسمان بلند شد 

  .ن  احمد ظاھر ، مرگ اين ھنرمند بی بديل  را يک حادثۀ  ترافيکی  وانمود کردند  که رژيم دست نشانده و قاتالگرديد،

مندان آواز احمد ظاھر به ه اھر از منزل شان برداشته شد ھزاران تن از عالق احمد ظۀ فردای آن روز زمانی که جناز

برای اولين بار بود که .   کردند یھ احمد ظاھر را تا شھدای صالحين ھمراۀشمول  زن ومرد ، پيرو جوان ،  جناز

  .داشتند بر می احمد ظاھر با چشمان پر از اشک قدم ۀدوشيزگان جوان با لباس ھای سياه در پھلوی موتر جناز

ن شدند ھيچ گونه ئيبلی احمد ظاھر کشته شد و تا کنون  مقامات دولتی وقت و دولت ھای بعدی که يکی پی ديگر باال و پا

  .ی باقی مانده است ئ قتل احمد ظاھر مانند معماۀ اين قضيه نکرده اند وتاکنون ھم  انگيزۀاقدام وراه يابی درزمين

 ميان ما نيست ، خاطره ھا و يادھا و آھنگ ھای شور انگيز و جاويدان  اورا داريم و آری ،  اکر امروز احمدظاھر در

ھمين آھنگ ھا و سروده ھايش و کست ھا ، سی دی ھای  اوست که تاکنون دست به دست می گردد وبه گوش ھای  

  .مندان آواز طنين  می افگند ه عالق

ظاھرصدايش را برای ھميشه خاموش خواھند ساخت ، اما چون ن احمدظاھر فکر می کردند با از بين بردن احمد قاتال

اين ھنرمند واال گھر به مردمش تعلق داشت و دارد بعد از مرگ نيز درقلب مردمش ماندگارماند وروی  جنايت کاران 

 می خون خفته دروددرحالی که به روح پاک  احمدظاھر اين شھيد به . باند خلق و پرچم  برای ھميشه سياه خواھد بود 

  .مئين او ابراز نفرت می نمافرستيم به قاتال

  .  خداوند بيامرزدش 

  

  


