
  

  اینک سی و یک سال ازمرگ احمد ظاھر، آوازخوان نسلھا می گذرد او ھنوز ھم محبوب قلبھاست

  محترم بشیر دژم، گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد با

  .ظاهر پیرامون شخصیت و کار هنري احمد

 
 

  با ھم آشنا شدید؟ و چگونھ از آشنایی خود با احمدظاھر، بگویید کھ کدام سالھا بود - رحیم

آشنایی ما ھمانا در دیپارتمنت موسیقی رادیو افغانستان بود، زمانی کھ  اولین دیدار نزدیک و  - دژم

من یکی از آھنگھایم را تمرین میکردم ایشان برای وعده ای کھ با محترم خلیل راغب داشتند در 

ھمھ، آرکستر کارش را  پرسی بااز احوال بعد جریان تمرین وارد اتاق مشق ارکستر آماتوران شد و

جمال صاحب کھ رھبر آرکستر ما  مسحور بھبرای لحظھ ای معطل کرد کھ بنابر خواھش خودش 

از ختم کار شما با خلیل جان جایی باید برویم، تمرین ادامھ  بودند، گفت تمرین را ادامھ بدھید من بعد

ترسیده بودم و گوش دادن وی برایم  خواندم،  دو متری احمد ظاھر می  ءمن در فاصلھ کرد و پیدا

آھنگت از  نآور بود، مسحور جمال با اشارهء بمن گفتند چرا ترسیدی؟ ادامھ بده پس فردا ای  تعجب

ً بعد طریق رادیو پخش می شود، نترس، دقیق بخوان، ھمانطور شد و از چند بار تمرین کار تمام  طبعا



ادامھ داد، در ھمین موقع  حور جمال نشست ودیگری کھ بعد از من در نوبت بود پھلوی مس شد و

ای منجملھ خلیل جان راغب در روی صفھء دیپارتمنت برآمدند و بھ قصھ ھا ادامھ   احمد ظاھر با عده

در ھمان صفھ ای کھ در صحن حویلی بود از من پرسیدند کھ  دادند کھ طبق معمول من ھم برآمدم و

ً طبعیی است کھ من در آنزمان . . .  تب ھستی واین آھنگ را کی برایت ساختھ؟ و در کدام مک کامال

جوان بی تجربھ ولی عاشق ھنر موسیقی بودم، شنیدن حتا چند حرف تشویقی احمد ظاھر برایم نھایت 

این دیدار ما در خزان  .یا نداشتیم فراموش نا شدنی بود ولو ما برایش اھمیتی داشتیم و خاطره انگیز و

این دیدار ھا پیوستھ تنھا در محیط  .و نیم ساعتی را در بر داشت خورشیدی واقع شد ١٣۵۴سال 

ً من و عمر شکیب کھ در آنزمان مامورین شعبات تخنیکی  تلویزیون ادامھ داشت و رادیو و تصادفا

 رادیو بودیم در حالیکھ محترم شمس الدین مسرور پرودیوسر اداره مویسقی بودند در جریان اولین و

اش در ساعت شش شام، کھ دیگر ) لیلی لیلی جان خدا بود یارت و(ھنگھای آخرین ثبت تلویزیونی آ

آقای فارانی جریان  این ثبت بھ دایرکتری خانم فریده انوری و ھای شان رفتند و  مامورین بھ خانھ

با عجلھ بھ خانھ رفتھ بھ ھمھ اطمینان دادیم کھ امشب  آن ثبت را تا یک قسمتی شاھد بودیم و داشت،

 . ..  شود و یس اخبار برای اولین بار، آھنگی از احمد ظاھر در تلویزیون نشر میاز سرو بعد

  یک عده ئی می گویند کھ احمدظاھر، در ابتدا تنبور می نواخت آیا شما این را تائید می کنید؟  - رحیم

شن در ارکستری کھ برای ج ام کھ احمد ظاھر در ابتداء و  من ھم از استاد مسحور جمال شنیده - دژم

ً با نوازنده گی آلھ تنبور کھ با مھارت می نواخت  ھای آنزمان در لیسھ حبیبیھ تشکیل شده بود اوال

برای دیگران می نواخت، اما برای تفصیل بیشتر آن اگر عین سؤال از آقای جمال مطرح  شامل شد و

  .شود بھتر است چون ایشان خود در آن آرکستر کار می کردند

  واختن کدام یک از آالت موسیقی توانایی بیشتر و بھتر داشت؟احمدظاھر در ن  - رحیم

بعد ھا آرگن کھ تازه بکابل  چون اکوردیون، آرمونیھ،) پرده یی(ای من در کلیھ آالت   بھ عقیده - دژم

کھ در وقت ضرورت ھریک را با رعایت موازات آن بھ اجراء  وسایلی در ھمین ردیف، آمده بود و

 .میگرفت

ھر، مدتی چند سال با پدرش بھ کشور ھندوستان اقامت داشت بھ نظر شما این سفر تا احمدظا  - رحیم

چی حدی بھ کار و ھنر وی در عرصھ موسیقی تاثیر گذار بوده و احمد ظاھر، گاه گاھی از خاطرات 

ً بگویید کھ وی در مورد چگونھ می اندیشید؟ خودش از   این سفر با شما حرفھای داشت لطفا



این باب ھیچگاھی بحثی نداشتیم کھ درین جا قابل  کھ چنین بود اما متأسفانھ ما اندر من میدانم -  دژم

  .گفتن بھ شما باشد

یا رھنمای موسیقی خودش چیزی  آیا گاھی احمدظاھر، از کسی بھ عنوان معلم و یا استاد و -  رحیم

سی درس موسیقی را و یا وی نزد کسی بھ عنوان شاگرد زانو زده بود؟ آیا احمدظاھر، از ک گفتھ بود

مصاحبھء کھ چندی قبل داشتید گفتید کھ احمدظاھر، نیز بھ دیپارتمنت موسیقی  شما در. گرفتھ است فرا

  شھر نو کابل موقعیت داشت می آمد آیا وی برای فرا گیری موسیقی بھ انجا می آمد؟ کھ در

ً شبی را کھ احمد -  دژم ظاھر مرحوم بنا بر  من در دیدار ھای بعدی، در محافل خصوصی، مخصوصا

دعوت استاد آرمان در گذرگاه کابل تشریف آورده بوند نیز حضور داشتم در آنجا ھم در وقفھ ھای 

و بار ھا متوجھ بودم کھ از مرحوم نی نواز  موسیقی در باره آھنگھایش بھ ھمھ معلومات می دادند

یی را کھ از نی نواز زنده یاد روز بعضی آھنگھا بیشتر از دیگران یاد میکرد، چنانچھ در ھمان شب و

پیوستھ از او یاد می  خواند و  بھ حیث کمپوزیتورش گرفتھ بود در ھمان شب برای ھمھ ای ما می

ً شاگرد کسی بوده باشد من درین باره اطالع و   .معلوماتی ندارم کرد، اما اینکھ مشخصا

زیادی بھ آرکستر آماتوران بھ جواب بخش دوم سؤال تان باید گفت کھ احمد ظاھر بھ دالیلی  ،بلی

آمد نھ برای   ھر گاھی در آنجا می گسست نا پذیری داشت و دیپارتمنت موسیقی رادیو عالقھ فراوان و

تا جایی کھ من میدانم ایشان آھنگھایش  آماده سازی آھنگ جدیدش بود و آموزش، بلکھ برای تمرین و

ً در افغان موزیک وقت، و در  و با استادانی دیگر آماده ثبت ساختھ ورادی ۴٨در استدیوی  را معموال

ً یک روزی از صبج تا بھ ظھر آن استدیو در اختیارش قرار داده می  ھمانجا ثبت میکردند حتا معموال

  .شد، کھ درین زمینھ ایشان ھیچ مشکلی نداشتند

ر و صدا، کمپوز، شع: از اجزای کھ یک آھنگ را می سازد اگر غلط نکرده باشم عبارت اند -   رحیم

احمد   موزیک آن می باشد بھ نظر شما کدام یک از اینھا در جذابیت و ماندگاری ھنر و آھنگھای 

  ظاھر، نقش دارد؟

سر شاری برای اجرای آھنگھایش  استعداد خداداد و بود، احمد ظاھر زنده یاد یکی از نخبھ ھا - دژم

ر داشت صدای با ر(یا سریلھ؟  و سُ تال بودنش  موزون، با لی و صدای اش، حنجره صاف و) و لی سُ

 انتخاب متناسب ریتم برای آھنگش،) دقیق خواندن کلمات شعر( داشتن تسلط کافی بر اجرای اشعار، و

مضمون و ) تمپوی آھنگ(انتخاب سرعت  رعایت توازن شعر وکمپوز با انتخاب ریتم برای آن،

نوازنده  اب آالت موسیقی ومحتوای شعر، انتخاب شاعر، رعایت زمان اجرای آھنگ، بااالخره انتخ



یا در بعد  و) ترومپت و سکسفون جمع جازبند( گان آن، طور مثال ھمین ترکیب دو آلھ ای پفی چون

استفاده از بعضی صدا ھای نھایت موزون آرگن کھ یک  لید گیتار و( ھا عالوه نمودن آالت تاری چون

مھمتر از ھمھ انتخاب  و) ثبت و(سوند  بھترین تخنیکر ھا استفاده از  پدیده نو بود، ھمزمان با آن

 خنده رویانھ و احترام آمیز و داشتن کرکتر رفیقانھ و(فھما تر بگویم  تر و  یا ساده کمپوزیتور و

دھھا  . . .و ) کمپوزیتوران درجھ یک کشور منجملھ مرحوم نی نواز(جوانی با  سرشار از مستی و

 ر خوبترین ھمھ باشد، گرچھ ھمزمان با او استعداداحمد ظاھ دادند تا  مطلب دیگر دست بدست ھم می

سراییدند، اما نھ بھ این ماند گاری؛ اگر شما یکایک  و ھای سرشار دیگری ھم ظھور کردند

 ام بھ دقت بخوانید وبھ آن توجھ کنید می  موضوعاتی راکھ من پشت سر ھم درین جواب ردیف کرده

ظاھر تا امروز در اذھان ملتش باقی بماند؟ رعایت  دانید کھ چھ اجزایی دست بھ ھم دادند کھ احمد 

شخصی اش را می طلبد، شاید؟ اگر چنین آدمی  کرکتر ممارثتی و نکات فوق کھ بدون شک تمرین و

برگشت ناپذیر است؛ موارد ذکر  باز ظھور کند ما احمد ظاھری دیگری داشتھ باشیم، گرچھ او یگانھ و

  .فراموش ناشدنی شوند بھ دلھا نقشش دایمی و وی مانده گار وشده باالیی ھمھ باعث گردیدند تا ھنر 

  

احمد ظاھر، بھ عنوان یک آماتور بھ دنیائی موسیقی رو آورد ولی از او توشھء پر بھائی  - رحیم

ھنری باقی مانده است کھ می شود بھ او ھنرمند نسلھا را خطاب نمود با توجھ بھ این توشھء گرانبھای 

  ھ نظر شما سبک ھنر وی را در موسیقی چی می توانیم بنامیم؟او وجود دارد ب کھ از

 شوق و بھ ھنر موسیقی بھ اساس تفنن و بود و) شوقی( یک آماتور احمد ظاھر در ابتداء - دژم

احساسش پرداخت ولی وقتی متوجھ شد کھ جامعھ او را بھ حیث یک آواز خوان پذیرفتھ است، از ھمھ 

شد و یا کارش در   معلمین کھ در حقیقت او باید یک استاد میمسایل دیگر چون تحصیلش در دارال

ً بھ ھنر موسیقی پرداخت و سایر مسایل دیگر گذاشت و و. . .  یا  فلم و افغان  ھمھ را کنار مانده صرفا

گفتھ پیداست با این ھمھ نو آوری ھایی کھ او  با آن تا آخر عمرش ھم مصروف شد و با ھنر زیست نا

سبک خاصی از خودش را برای نسل بعدی بھ  )راتر از دیگران درخشش داشتف(در زمان حیاتش 

نامید زیرا آنچھ آماتوران ھمدوره اش انجام ) نوین(توان بنیانگذار سبک آماتوران   یادگار ماند اورا می

انتخابی خودش کھ فکر  ءبا ھمین چند آلھ یک قدم جلو تر بود و وقت بازھم دادند او در ھمان  می

از سفر ھایش در اروپا آموختھ بود نسبت بھ دیگران با ھمان آھنگھایش بیشتر بھ دل شنونده کنم  می

 گفت کھ گانش چنگ می زد، حال کھ شوربختانھ اورا در میان خود نداریم باید بھ صراحت نوشت و

 او خودش بنیانگذار سبک احمد ظاھر بود کلمھ و نام احمد ظاھر امروز بھ معنای یک سبک است و



یا سبک ھای دیگری را بوجود آورد کھ جا گزین سبک بھ جا مانده وی  توان از آن پیروی کرد ومی 

رغبت از سبک  کثیری از آماتوران ھمدوره خود ما و امروزی با کمال میل و ءگردد چنانچھ عده

ھستند کھ بسیار جای خوشی ) احمد ظاھر شدن(احمد ظاھر با افتخار پیروی کرده ھر کدام در تالش 

نمونھ ھای بھتر آنرا بھ  مباھات است؛ بھ شرطی کھ این صفات وی را نیز با خود حفظ کرده و و

ً اشاره   اورا می. نمایش بگذارند توان بنیانگذار سبک جاز والیت، در افغانستان نیز نامید، من قبال

ترومپت، سکسفون، جاز عادی با (نوع آرکسترش بھ مقتضای عصر خودش  کردم شیوه انتخاب و

این خودش یک نو آوری بود کھ ھیچ کدام از آواز خوانان ما چنین شکلی را بلد نبودند و عملی ) آرگن

امکان  نکرده بودند، چھ در آنوقتھا امکان زیاد کردن ھر آلھ دیگر موسیقی دیگر برای وی کار ساده و

ذات خود ایجاد یک این کار خودش بھ  کھ تا آخر ادامھ داد پذیر بود اما وی ھمان را انتخاب کرد و

البتھ منظورم درین جا روی استیژ و  بس است کھ بنیانگذارش تنھا احمد ظاھر بود و "شیوه"سبک یا 

ادامھ داد، معلوم دار است کھ در ثبت ھای رادیویی ھم  کنسرتھای الیف است کھ در ھمین شیوه تا آخر

ھیجانی را کھ  ایش، شور واز صدا ھای موزون سایر وسایل دیگر نیز سود برد اما در کنسرت ھ

کرد برای ھمھ مردم ما فراموش ناشدنی است، بغیر از احمد   ترومپت استاد ننگیالی مرحوم ایجاد می

گفتم کھ بازدید وی  ظاھر کدام یک از دیگر آواز خوانان ما متوجھ این باریکی شده بودند؟ من در باال

  .ارش نبودھندوستان ھم بی تأثیر درین ک از کشور ھای اروپایی و

عده ئی بھ این باور اند کھ شھرت ھنری احمدظاھر، وابستھ بھ موقف خانواده و بویژه پدرش  - رحیم

  می باشد تبصره شما در این زمینھ چیست؟

یا  یس شورا وئر(من یک اشاره کوتاه درین زمینھ داشتم، بھ ھیچ صورت در ھیچ کشوری پسر  -  دژم

نیست، گرچھ در ابتدا ھمان پدرش با این ھنرش موافقت ای   بودن یک شخص گپ ساده) صدراعظم

عار می دانستند، ولی زمانی کھ پدر بھ استعداد پسرش پی برد و او ھم  نداشت، حتا آنرا ننگ و

پسر  مانعی سر راھش نبود، با وجودی کھ پدر مصروف کار خود و آزادانھ بھ اینکار ادامھ داد، و

 کھ ھمھ بدانند احمد ظاھر پسر صدر اعظم مملکت است وکار خود بود ولی کافیست  عاشق ھنر و

ھای بی دریغی از وی سر باز نمی زدند، ناگفتھ پیداست   یگان تا از سر چاپلوسی ھم از ادامھ کمک

ھم صفات باالیی را با خود در  باز بود و  ولی ما گفتیم اگر او پسر صدراعظم می کھ بی تأثیر نبود؛

شما را بھ خود مصروف  سی سال بعد از مرگش من و د کھ امروزنمی بو) کسی(ھنرش نمی داشت 

نیاز از واسطھ پدرش، خودش ھمھ در ھا را با ھنرش برویش باز می   ھنرمندی بود بی سازد، او

زیستی اش در سطح مملکت ما ھم جز چانس ھای  امکانات معیشتی و کرد، داشتن اقتصاد فامیلی و

  .بھ سزایی داشت تأثیرخدایی دیگری بود کھ در شھرتش 



ً نادرست است کھ بگوییم بھ ویژه پدرش  شھرتش وابستھ بھ موقف خانواده گی و( ولی این کلمھ کامال

  )خصوص در مورد احمد ظاھر بکلی غیر قابل قبول است بوده این حرف بھ

ً بگو - رحیم  ید در کدام موارد دریآیا شما در عرصھ موسیقی با احمد ظاھر، ھمکاری ھای داشتید لطفا

  کدام سالھا بود؟

  یا تلویزیون می وی زمانی کھ بھ رادیو و متأسفانھ ازین خوشبختی محروم بودیم، ما تنھا با - دژم

گذاریم گرچھ من   ای می داشتیم کھ بھ ھیچ صورت نامش را ھمکاری نمی  و کار چند دقیقھ آمدند سر

ارد آن محیط می شدم؛ اما برروی تصادف کھ داستان نشر آھنگ ھایم و ھم در آن زمان برای ثبت و

ام کھ عنقریب بدست خواننده گانش قرار   ستاره ھای آریانا ذکر کرده(ام  مفصل آنرا در کتاب موسیقی

ً در استیژ)خواھد گرفت از جانب  ١٣۵٧روانی کھ برای تجلیل از پیروزی تحول ثور سال  ، تصادفا

این استیژ در باالی پل باغ عمومی در قطار مارش کننده  د وریاست احصاییھ مرکزی ساختھ شده بو

احمد ظاھر آمد و با اکوردیونی کھ من در شانھ (یک وقفھ کوتاھی  برد در  ن در انتظار بسر میگا

شعف تمام کارمندان آنوقت  در میان شور و را خواند و) لیلی لیلی جان(می نواختم آھنگ  داشتم و

 آن ده بیست دقیقھ) رفت پی کارش( عد از اجرای ھمین آھنگش ناپدید شداحصاییھ مرکزی افغانستان ب

کف می  متحرک ما جمع بودند و ھمھ مردم دور استیژ سیار و ای را کھ با وی در یک استیژ بودم و 

ً آواز خوان اصلی آن استیژ بودم  زدند، نھ کارمندان آنوقت احصاییھ مرکزی و نھ من کھ اصال

یحات بیشتر این جریان را در کتابم بخوانید کھ این صحنھ چگونھ واقع شده فراموش نمی کنیم، توض

  بود؟

لیقھ و سخت گیر در سیک دایرکتر با  یک منتظم خوب موسیقی و می گویند کھ احمدظاھر، -  رحیم

  جریان ضبط آھنگھایش بود تبصرهء شما در این زمینھ چیست؟

نوای رادیو مالقات  ه گانش را فردای ثبتش در گرد واین باره بار ھا شنیده ام کھ نوازند من در -  دژم

می کردیم، چنانچھ یک روزی از جمال صاحب شنیدم کھ چترام جی یکی از نوازنده گان چیره دست 

تازه ای کرد کھ برای وی نھایت  آالت ضربی در ثبت کست چھارم احمد ظاھر ابتکارات جالب و

وی را در ثبت مکمل یکی از کست ھایش انتخاب  )گروه ھنری ستاره ھا(روز خوشی بود، ھمین کھ 

ماند گار؛ آقای عالمی  چھ زیبا ھم نواختند و ای نبود و  کمک کردند در آنوقت گپ ساده ھمراھی و و

بودند ھمیشھ از خوش سلیقھ گی ) افغان موزیک(تخنیکران نھایت ورزیده ثبت  کھ یکی از مشترکین و

  .مثال در میان دیگران می دانست را نمونھ واو  کردند و ھای وی با دوستان یاد می



یا اینکھ بھ سراغ اھل ادب می رفت بیشتر در  می گزید و آیا شعر را برای آھنگھا خودش بر -  رحیم

  این عرصھ احمدظاھر، با کی ھا مشوره می کرد؟

کھ از رکن ھای اساسی یکپارچھ موسیقی ھستند بدلیل ) محتوای آھنگ( متن انتخاب شعر و - دژم

 مکان اجراء برایش اھمیت زیادی داشت، انتخاب اشعاری از محل و زمان، و درک وی از محیط و

 شمس تبریزی، الھوتی، حضرت حافظ، جالل الدین بلخی، رھی معیری، سیمین بھبھانی، موالنا

. . .  ،فرخی یزدی فروغ فرخ زاد، ابوالحسن ورزی، خاقانی، بھادر یگانھ، فروغی بسطامی، خلیلی،

یا تصنیفھای در  و )زنده گی آخر سر آید بنده گی در کار نیست(چون  انقالبی ا اشعار تھیجی وحت و

 فردی اش با این ھنر کھ روزی می خواند عاشقی و پیوند دادن احساسات عاشقانھ و خور عشق و

دنیا  اگھ تو یارک من باشی، من بھ(خواند   یا روز دیگری می و) دست از طلب ندارم تا کام من برآید(

مرگ من روزی فرا خواھد (یا از روی تصادف کھ خواند  ، و)ای سرود واپسینم( یا و) غمی ندارم

برای ھر پیروزی  خواست چون وی، در حقیقت او  کھ این ھمھ انتخاب ھا استعدادی می . . .و ) رسید

برایش  )ادربھ موقع خواندن آھنگ م( بر دلھا می نشاند، کشید و  ناکامی اش صدایی از دلش می و

شھرت بھ سزایی کمایی کرد، این مسالھ در کار ھنر نھایت با اھمیت است کھ شنونده بداند کھ این 

نوای آواز  درک و وقتی شنونده با احساس و فریاد دارد؟ برای کی؟ داد و آوازخوان برای چی؟ و

ه در ھمچو صحنھ زند کھ خود نا آگا  دلش چنان چنگ میبھ خوان خود را شریک کرد، آنگاھیست کھ 

از دوری  کند و  ھوی کرده فغان می با ھمان آھنگی کھ ھنرمند دلخواھش ھای و کشد و ای فریاد می

  .بھ موسیقی دلخواھش پناه می برد دھد و  ھا سر می  یار وفادارش نالھ

کند ولی برای شاعر یا   درین وقتھا یگان ھنرمند تازه کار ما یک آھنگ جدید خوب را کمپوز می

یا تصنیفی بسازد، چون  قافیھ برایش شعری بگوید و گوید کھ مطابق ھمین وزن و  می) صنیف کنندهت(

ای زیبا را با   پیامی ھم ندارد برای گفتن، پس چند کلمھ بی اطالع است و شاعر از درد کمپوزیتور

گیرد، چون آواز خوان ھم آنرا بھ اجراء می  قافیھ برابر کرده برای آوازخوان می فرستد، و وزن و

خواند اما احساسش درین   ھم بھ یک شکلی آنرا می وادرد، درد شاعر است، نھ از آواز خوان، پس 

دردی را دوا نمی کند؛ اما قراری کھ ھمھ می  زند و  میان گم است ھمینجاست کھ بھ دلھا چنگی نمی

شد   شکلی مواجھ میبھ م )کھ در زنده گی شخصی اش بسیار پرماجراھم بود(دانیم، وقتی احمد ظاھر 

برای درد  کرد و  بھ دیوان ھای شاعران مراجعھ می) الھامی اش(ھمزمان با استفاده از ھمان حالت 

می  در پی سراییدنش می افتاد، ھمین جاست کھ صدایش از دلی بر و دلش شعری را انتخاب می کرد

ً بھ دلھا می نشست، و خاست و سوژه دھنده (مصنفی میرفت یا اگر بنا بر رعایت کمپوزش نزد  دفعتا

 او قصھ دردش را بھ شاعر می !!)پیام ده متن و محتوای شعر خودش بود، نھ مصنف ای اصلی و



یا بھ دیوان دیگری می شتافت، از  کرد و  یک قافیھ معین تقاضای تصنیف جدید می از وی در گفت و 

آھنگش تأثیر ناک تر سروده می شد بھ ھمان پیمانھ  بود و  مشکلش بیشتر می قضا ھر قدر دردش و

البتھ این درک من است ممکن ) خدا بیامرز این است اصل راز پیروزی احمد ظاھر فقید و. (می شد

شدند اما باز ھم حرف   طوری دیگری باشد؟ ممکن شاعران زیادی بودند کھ منبع الھام برایش می

ه کار درین عرصھ ھمیشھ را خودش می گفت؛ در ھمین حالت است کھ ما برای جوانان تاز) آخر(

 ھنرمند خوبی شوید در پھلوی تمرین و خواھید آوازخوان و  کنیم کھ اگر می  پیشنھاد می توصیھ و

 معانی آنھا خود را بیشتر آشنا سازید، در غیر آن آھنگ را می خواندن اشعار و ریاضت با ادبیات و

تسلطی دارد  این ساحھ ورود و  ی کھ دریا چھ بھتر ازینکھ از کس دانید و  معنایش را نمی خوانید و 

  !معنویی قایل شوید مشوره بگیرید، وبرای مشوره ھم ارزش مادی و

نوازنده ھای چیره دست، با احمدظاھر، ھمکاری داشتند چی در جریان ضبط آھنگھایش و چی  - رحیم

  داشت؟ زمان اجرای کنسرت ھایش، بھ نظر شما ھمکاری آنھا تا چی حدی در شھرت ھنری وی نقش

ھای اساسی را کھ زنده یاد استاد فقیر محمد ننگیالی در نواختن ترومپیت، ورتی نقشبھ ھیچ ص -  دژم

 یا استاد اسماعیل اعظمی در نواختن سکسفون، خلیل راغب و عبدهللا اعتمادی در نواختن جازبند و

ستیژ ھای کنسرتی روی ا دیگرانی را در . . . ھمچنان نقش وحید قاسمی، استاد ارمان و )درم ھا(

توان فراموش کرد، بھ ساده گی می توانم بگویم یک بخش زیبایی مشھور ترین آھنگ لیلی   اش، نمی

جانش را باید مرھون خوش نوازی ھای مرحوم استاد ملنگ نجرابی باید باشد و بھ ھمین ترتیب در 

تلویزیون افغانستان  دیوتن نوازنده گان را اجرای این ھمھ آھنگھایی کھ وی خواند بیشتر از صد ھا

منزلتی  بودند کھ با احمد ظاھر شانھ بھ شانھ کار کردند ولی ھیچ کدام شان برابر احمد ظاھر نھ قدر و

گیرند یک دعایی بھ حق شان   نھ امروز حتا در محافلی کھ برای وی می شھرت، و داشتند، نھ عاید و

  .نمی شود

این آواز خوان محبوب ما داشتند کھ نباید آنھارا  ھا ھریک نقش بسزایی در بھ شھرت رسانیدن  آن

  .از یاد برد نادیده گرفت و

استفاده از آالت موسیقی شرقی و غربی در اجرای آھنگھا را بیشتر نسبت میدھند بھ ابتکار  - رحیم

احمد ظاھر، تبصرهء شما در این زمینھ چیست کھ آیا قبل از احمدظاھر دیگر ھنرمندان بھ چنین کاری 

  نزده بودند؟دست 



ظھور  ابتکار در زمانی آغاز یافت کھ اولین جوانھ ھای ھنری آماتوران در کشور این کار و - دژم

بھ شھرت رسید  کرد و کرد، اما از آنجایی کھ احمد ظاھر خودش در یک مقطع خاص زمانی رشد

  .مردم عوام ما چنین می پندارند در حالی کھ این موضوع از حقیقت دور است

شما بھ عنوان دوست نزدیک توضیح  ،شنیده ام کھ احمدظاھر، گاه گاھی آھنگ ھم می ساخت -  رحیم

  ھنری احمد ظاھر چیست؟

کثیری از آھنگ ھایش را خودش ساختھ است او درین مورد ھم استعداد قابل توجھی  ءعده -  دژم

اھنگھای ھندی  ایرانی، و. . .  خارجی مثل از برگ گل کاغذ سازم داشت اگر از آھنگھای دیگران و

ھمھ را  آشنا بودند و کرد آنرا کمتر از اصل نمی خواند، پس درینحالت مردم با نوای او ھم استفاده می

ھنگھایی را خودش کمپوز کرده است متأسفانھ آدانند، مگر اینکھ بطور مشخص چھ   مربوط بھ او می

  .ق نمی دانمتوانم جواب قناعت بخشی بھ شما ارایھ کنم، زیرا خودم ھم دقی  نمی

  نگاه شما بھ شخصیت ھنری احمدظاھر، چگونھ است؟ - رحیم

کاری نداریم، شخصیت ھنری اش چنانچھ بار ھا تکرار  بھ زنده گی شخصی وی سر و ما -  دژم

ی کھ با ھرکسی با پیشانیی خکردم، یک شخص خوش برخورد، مھربان، خنده روی، بزلھ گو و مزا

شد موترش را برای تیل انداختن در تانک تیلی   رد، اگر مجبور میاز خنده بر می خوپُر دھان  باز و

ای محدود   ھمان چند لحظھ بھ مستریی، برای ترمیم موترش برخورد کوتاھی داشتھ باشد در یا ببرد و

ھم مسلکانش کھ  رفت، با ھمکاران و  پی کارش می ھم از خود خاطره ای خوشی بھ جا می گذاشت و

آواز خوانی را تاحال سراغ ندارم کھ از وی کدام گلھ ای جدیی  د نوازنده وھیچ نپرسید، ھیچ ھنرمن

ً از جایی می شنیدیم، پس با این ھمھ صفات نیکش از خداوند متعال   داشتھ باشد، اگر چنین می بود حتما

  .یکبار دیگر برایش بھشت برین خواھانیم

گی با او یاری نکرد در  زندنکھ کھ عمر کوتاھی داشت اما با وصف ای احمدظاھر، ھر چند -  رحیم

افغانستان،  عرصھ موسیقی کشورما شخصیت استثنائی بھ شمار می آید کھ محبوبیت اش نھ تنھا در

نظر شما بھ عنوان کار آگاه در . بلکھ خارج از افغانستان قلب ھای را مجذوب خود ساختھ است

خصیت ھنری او برای نسلھای عرصھء موسیقی برای حفظ توشھء ھنری کھ از او بھ جا مانده و ش

  بعدی چیست؟



خواھم عالوه کنم کھ احمد ظاھر بھ یک الگو برای نسل ھای   من در ضمن عرایض دیگرم می - دژم

تا کنون ھم با آن قدرت  اکنون نامش ماندگار تاریخ شده و بعدی در ھنر موسیقی ما تبدیل شده است و

ا ھمھ یکسو، من از تاجیک مردی کھ عاشق صدای ھ  در دل مردم ما کسی دیگری جا نداشتھ است این

  :می گفت احمد ظاھر است شنیدم کھ او

  !!وقتی احمد ظاھر را کشتید، دیگر روز خوبی را ندیدید) مردم افغانستان(شما 

دانید کھ این ھنرمند چھ   بروید می ستاناین پیام یکی از عاشقان صدایش است، شما وقتی بھ تاجیک

، اما در کشور خود ما؛ حتا یک جاده ای بنامش نامگذاری نھ شد، مکتبی بنامش منزلتی در آنجا دارد

در حالیکھ بنام قوماندانھای  نامگذاری نشد و در حقیقت بیادش ھیچ ابتکار جالبی نشد کھ بماند یادگار،

این است ) نامگذاری جاده ھا، کمبودی نھ می کنند(سیاستمداران بی ھمھ چیز ما در وقت  آدمکش و

کارنامھ ھای ھنری وی  کنم پژوھش ھای جدی در زنده گی و  یت فعلی در برابرش؛ من فکر میوضع

از آھنگ ھایش کتابی با نوتیشن بین المللی تھیھ گردد تا آثار ھنری اش ثبت  باید صورت گیرد و

از ) یک یک کاپی(تاریخ برای سده ھای بعدی شود، برای حفاظت آثار موجوده رادیو تلویزیونی اش 

را با اساس یک پروتوکول رسمی در یکی از کشورھای خارجی کھ امکان حفاظت نھایت مسلکی  نھاآ

برق و آرشیف ھای مطمین دارند برای نسل ھای بعدی حفظ گردد تا از گزند  را در سیستم تھویھ و

حوادث مصؤن بماند، این پیشنھاد گرچھ نھایت مھم است اما برای عملی کردن آن یک وزارت قوی 

جلد دومی  عملی کند، من درین رابطھ در ھضم و فرھنگ در کار است کھ آنرا بکلی درک و ور وکلت

  .ام کھ عندالموقع خواھید خواند  کتابم مطالبی را بیان داشتھ

ً سپاسگزارم ً و قبال   .از شما قلبا

  رحیمفضل الرحیم 

  .حرفی داشتھ باشمھمچنان تشکر از شما کھ این زمینھ را مساعد ساختید تا درین مورد چند  و

  بشیر دژم

  ٢٠١٠جون  ١۴
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