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   آصف بره کی
                             

  و خود استاد نسيم رفت..." امانت رسيد"
  

مگرآيا بود ونبود استادان هنرموسيقی مثل 
 نسيم طبله نواز، شاه ولی همين تازه مرگ ها

، وهمه ی آنانی که آهنگساز) ترانه ساز(ولی 
بامرگ طبيعی يادراثرحوادث به ابديت پيوسته 

 مانيستند برای ماچه اهميتی اند ودگردرميان
  دارد؟ هيچ، مگر فقط زمانی که می ميرند؟ 

آری، هرزمان يک هنرمند مرد ويا کشته شد، 
. برای ماتازه زنده ميشود وشخصيت پيداميکند

درست آنزمان است که سيمای اين هنرمند 
متوفی ويا مقتول در ذهن وروان ما مثل 
فرشته شکل ميگيرد وما درزادروز 

 اشک ميريزيم، مقاله ها می وسالمرگش
نويسيم ودرمجالس ومحافل به سخنرانيهای 

 وچه دريغ .احساساتی وآتشينی می پردازيم
ودردکه ازچندسال بدينسومرگ برخی 

هنرمندان به يک وسيله تصفيه حسابهای سياسی نيزميدل گرديده وباکاربرد نام آنهابرای تخريب مخالفان سياسی وياهم به 
 .سی خود ازآنها استفاده ميکنيمسود همنوايان سيا

  
نه بحيث اولين وشايد هم ( موسيقی شناس امريکايی "هيرومی سکاتا"بيدليل نيست که خانم . چقدر ناسپاس وقدرناشناسم
 "Music In The Mindموسيقی درحافظه "دربخشی ازکتابش زيرنام ) نه بحيث آخرين کس

مردم ازيکسو . ستان با هنرمندان موسيقی دوگانه استبرخوردسراسرجهان اسالمی وبخصوص افغان...نوشته، 
 ...".بديده حقارت می نگرند ...ازموسيقی لذت ميبرند وازسوی ديگرهنرمند را

  
باری دوسال پيش با . آگاه شدم" ترانه ساز"فقط چند روزپيش بود که ازمرگ استاد نسيم طبله نواز ومرگ شاه ولی ولی 

ودم که هنوزنيويارک بود وازناراحتی صحی که تنش رامی آزرد، يادآوری کرد تيلفونی صحبت کرده ب" ترانه ساز"
هرزمانی دوباره نيويارک برگردد، باهم می نشينيم وپيرامون پاره ی مسايلی که " انشا اله"وقراری بامن گذاشته بود که 

درست . نين فرصت بودمومن خيلی خوشبينانه چشم براه چ. آنروزها بااش تيلفونی مطرح کرده بودم، صحبت ميکنيم
تاهمين چند روزپيش هم اميدآن داشتم که سرانجام يکروزباترانه سازمی بينم وازحال واحوال بهترين آهنگهای زمان 

اوبچه " خودش که برای چندين آوازخوان بلندآوازه ازجمله احمدولی واستاد مهوش ساخته بپرسم، بخصوص ازآن آهنگ
 . سروده، ولی حسرتا که ديگراين فرصت دست نخواهدداد1970ه های سال استاد مهوش که نيم..." باتونرقصم 

  
وحال برگرديم برمرگ استاد نسيم طبله نواز، مگرآيا صادقانه نيست بگويم چه سود ازاين غمنامه نويسی های پس 

را ازمرگ، بويژه برمرگ هنرمندانی مثل نسيم که سخترين روزهای جنگ، بحران ومشقت های  درون افغانستان 
هم با سرازيرشدن 2002وبادريغ که حتی پس ازاستقرارنظام نو. ازسرگذشتانده وتعداد دگری که هنوزازسرميگذرانند

ملياردها دالربنام بازسازی افغانستان ازجمله احيا وبازسازی فرهنگ وهنرافغانستان کوچکترين خدمتی به اين هنرمندان 
 .نيازمند صورت نگرفت

  
ويداد ناشاد يعنی دريادی ازنبود استاد نسيم طبله نوازبايد اززنده گی مشقتبار وتن بيمارهنرمندان اينک بااستفاده ازهمين ر

برگدرته زمه   په (...ديگری که شخصا باايشان ديده ام ياد آوری کنم مثل آوازخوان نامدارطالمحمد باآهنگ مشهور 
، استاد بها )همه ازکابل(واز، جمعه خان غيچک نواز، ظاهرقيامی اکورديون نواز، ماشينی سرنده ن...)انتظاروالره يمه

وده هاهنرمند ) ازواليت سمنگان(، استاد اکه حيدردنبوره نواز وبرادران )ازمزارشريف(الدين تنبورنواز، رحيم تخاری 
که بنده ازسفرافغانستان سال (ديگری که نامهايشان بيادم نمانده ولی شماخواننده گان عزيزدرالبوم عکسها ضم اين نوشته 

اين هنرمندان به کمک وياری مقامات دولتی . باچهره های برخی ازآنهابرخواهيدخورد)  شخصاتهيه کرده ام2005
 .ونهادهای خدمات فرهنگی وهنری افغانستان وهمه عناصرفرهنگ وهنردوست افغاتستان نياز دارند
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بنا . درتاريخ چند دهه ی اخيرهنرموسيقی افغانستان داشته ودارندهريک ازاين هنرمندان جای ومقام شايسته وفاخری 

جای آن دارد که نه تنها ازآنها قدردانی شود، بل به آنهايی که درگيرمشکل مالی هستند، کمک حدقل مالی صورت بگيرد 
  . وآنهايی که درگيربيماری عالج پذيرند، به معالجه شان پرداخته شود

شنفکران آرزو دارم تادرکنارسايرمسايل دست اول افغانستان به وضع مشقتبار هنرمندان بدينوسيله ازهمه آگاهان ورو
غيرآن نوشتن مقاالت ومرثيه ها مثل وزش بادهای موسمی آمد ورفتی خواهند داشت . موسيقی نيزتوجه مبذول بدارند

  .هميشگی
، درواقع همين ها بارغم نبود اين اين هنرمندان راپيش ازمرگ شان احساس کرده اند" غم غريبی وغربت"آنانی که 

ازاينروبايد به همه ی آنانی که هنرمندان رادرزمان حيات ودرحال بيماری . هنرمندان رانيزبيشترازپيش احساس ميکنند
وپريشان حالی وبی بضاعنی درشرائط دشوارزنده گی افغانستان با ارسال يک مقدارپول يابه نحوی دگری باد وقدردانی 

 .رتسليت می کنمکرده اند، اظها
  

با استادنسيم طبله نوازدريکی ) هجری شمسی1384اول جوزای (آری، دوسال پيش دريکی از روزهای داغ کابل برابر
. ازپياده خانه های عمارت قديم راديوکابل واقع پل باغ عمومی کنج جنوبغربی آن عمارت بنام اتاق تمرين، برخوردم

که اورا هميش هنگام اجرای طبله باهنرمندان آنزمان درپرده های تلويزيون استادنسيم دگرآن چهره شاد وسرحال نبود 
اوبسيارآرام و بشهادت همکاران مثل هميش . استاد نسيم جسما خيلی ضعيف وپريشان حال به نظرميرسيد. ديده بوديم

 .خيلی صميمانه ومودبانه حرف ميزد
  

رسای درنواختن طبله دارد وازاندوخته های استاد نسيم  که دست نعيم مریآنروزاستاد نسيم تنها نبود بل برادراش 
يادم هست، آنروزکه استاد نسيم را تصادفی . فيض برده، نيزحضور داشت وما دقايقی کامالشخصی وآزاد صحبت کرديم

دوسه بارديگری که بدان . ديده بودم  ولی اوباعالقه بمن وعده سپرده بود روزديگری برای اجرای مصاحبه بنشيند
تنها چيزی که استادنسيم در روزديداربرايم گفته بود، اينبود که جوانی بنام . ت سرزدم، ديگربااستاد نسيم برنخوردمعمار

که زمانی به شاگردی اش زانوزده بود وازوی  نواختن طبله فراگرفته بود، يک مقدارپول ازامريکا برايش ارسال " تميم"
ا ازرسيدن پول به تميم جان اطمينان دهم، چنان که متن شفاهی اين پيام استاد نسيم ازمن خواهش کرده بود ت. کرده بود

 :بزبان خود استاد نسيم بدين شرح بود
  

  :وحال تنها چيزی که من ميتوانم به تميم جان بگويم، اينست". امانت رسيد، سی دی بسيارخوب بود...تشکر"...

امانت به استاد نسيم رسيده ولی خودش ... وهستی تميم جان خدا پشت وپناهت، جوان قدرشناس وهنردوست بوده"...
  ". رفته وبه ابديت پيوسته، برايت تسليت عرض ميکنم

     روحش شاد با
   

 
 


