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 ۲۲/۸۰/۲۸۰۲       «عمرزی»مصطفی 
 

 زنده گی؛ آخر سر آید
 

 در گی زنااده معنی و آرام سااااااااالیااا  خوش، هااای روز
 های جاده اند. خورده گره گذشاااااته در ،ما مردم خاطرات

 مردم، به احترام در ها آزادی و روساااااتایی طبیعت کابل،
 یختار تصااویر ما، آشاانای که دنآی می یاد به ای گذشااته در

 قصااه بودند، شااادما  گذشااته، آ  در که مردمانی و اساات
   کنند. می

 شود. نمی فراموش که ست هنرمندی ر،احمدظاه مرحوم
 با را مردم فکری های رشااااته ،ظاهر هنر در خاطره ای 

 گی، زنده های شااادمانی در که کند می وصاال ای گذشااته
 خوش دیگرا ، ی دیکته از فارغ خودشاااااا ، کشاااااور در

 گذاشااااته گی زنده یادگارا  آ ، های عرصااااه در و بودند
  .اند

 غم، در موساای،ی، و اشااعار ها، آهنگ در ،ظاهر صاادای
 از دورنمایی انسانی، کرامت و ها آزادی التهاب و شادی

 ،ودشاا نمی گسااسااته مدنی، مفاهیم از ما ی رشااته   اگر موساای،ی، تاب و تب در که ساات ای رساایده ساار به ساارگذشاات
 بود هایی گردشی کج از دور بوم، و مرز ای  در گی زنده گذشته، هیجا  و شور در که دانند می سرزمی  ای  مردم
  .بودند هزدن شبخو  ما، گی زنده شرافت و انسانی حریم به بیگانه، از گی نماینده به سیاسی، زشت های ترکیب که

 زنده از است ای قصه فرهنگ، و هنر از ست تالطمی اگر یادماندنی، به های آهنگ از ای زنجیره در ظاهر صدای
 شااور آرامش، های خوشاای در و بودند صاااحب خویش، دیار در یمردم که ای اندیشااه و ها غم ها، شااادمانی در گی
   .ببینند روش  را آینده تا کردند می

 کردند می مواج ار اشااعاری پشااتو، و دری های آهنگ ماساات. مردم خوش روزگارا  خوش ی خاطره ،ظاهر احمد
  د.نشو می مبدل ما ارزش رپ   هنری و فرهنگی سرگذشت از بخشی به موسی،ی، با همنوایی در که

 مردم خاطرات یادواره، ای  در او، مرگ از پس ها سال که شد موسی،ی امواج هنر، شور در ،ظاهر احمد گی زنده
 تعمیم در بکوشااند ندارد، حد که شاادتی در بحرا  سااالیا  در که دنگذار ارج را مفاهیمی خوش، روزگار یادآوری در

 شااود، می عاطفه بیا  در اندیشااه آفرینش آ ، حاصاال و رسااد می خالقیت به هنر، در که کرداری در انسااانی سااعی
 نوع اری،پدید در که سااااات تحفظی به باور نیازمند همه از بیش ها، اصاااااالت حفظ در ما پیرامو  طبیعت کند کمک
  شود. می خاص
 هنرش، ی گنجینه ،مرگ از پس یها سال در که ست انسانی مکتب موسی،ی، هنر در فرهنگ بازتاب در ظاهر احمد
 ساایاساات، بحرا  از خوش، روزهای یاد در آ ، ایساات تامل در تا برد می اندیشااه به ها خوشاای و ها غم در را مردم

 خصاااوصااایات به توجه گی، زنده های آرامش احیای که بساااازد اندیشاااه هنر، شاااع  در آنا  توا  و ندبگیر فاصااا ه
  است. حیات طبیعت
 یم یهای ایده به طوفا ، از پیش روزگارا  در لحظاتی داشاااات، ساااارنوشاااات در که سااااهمی در ظاهر احمد مرحوم
  بود. ح،ایق بیا  برای تالش ،او روزگار سیاسی عادت در که پردازد

 های آهنگ ت خ بیا  اسااات. خوانده نیز اشاااتباهات اما و افتخارات وط ، یاد به موضاااوع، گی چندگانه در ظاهر احمد

 سااالیق در گاه که ها طر  میال  رونمایی در و رود می اقتدار به عزیرا ، سااوگ در انسااانی، حساارت از پس او،

 ارزد: می تاکنو  که شود می یادگاری کردند، می   فراموش را واقعیت و طبیعت شخصی،

 زنده گی آ خر رس آ ید، بنده گی در اکر نیست

 بنده گی گر رشط ابشد، زنده گی در اکر نیست 
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 گـــــر فشار دمشنان، آ بـــت کند مسکنی مشو

 مرد ابش ای خس ته دل، رشمنده گی در اکر نیست

 بـــــــا حقارت گر ببارد   بــــــر رست ابران د  ر

 آ سامن را گو بـــــــرو ،  ابرنـــــده گی در اکرنیست

 گر که بـــــــا وابس ته گی، داران این دنیا شوی

 دورش افگن، این چننی دارنده گی در اکر نیست

 گر بــــــه  رشط پـــای بـویس رس مبانـــد در تن ات

 جان ده و ردکن که رس افکنده گی در اکر نیست

ــ تقالل اوست  زنــــــــده گی آ زادی ان ـــ سان و اس ـــــ

 هبر آ زادی جدل کن  ،    بنده گی در اکر نیست
 

ودر مسکو مدفو   ستیز و در مسکوکه از ایرا  فراری بود  ،  یمردمجوی ه آزاد)شاعر  ابوالقاسم الهوتیشعر 
، دور از حدود ساایاساای می فضااایی دخیل می کند که در کسااوت اماال او در را(، اسااطوره ی موساای،ی افتانسااتا  شااد

، در روزگارا  خوش )دیکتاتور ها( بود اری در یادگارانی که در آهنگ های غمی ، پیام او به جب احمد ظاهردانند. 
ی های صاااادا، در گوش جا  مردم، مردم، خاطره ها دارد که ن،ش یک هنرمند، اگر اهل موساااای،ی باشااااد، در شااااگفت

 گاهی که یاد می شود، خطاب می کند. هر
، مردم در خوابگاه آهنگ هایی شاااد که در پسااای  ،خودش گارا  خوش، در سااارنوشاااتزدر فرجام رو احمد ظاهریاد 
بر راسااتی و درسااتی ای باور کنند که در گنجینه ی هنر اسااطوره ی موساای،ی، در بیا  الم، هشاادار می  ، امااش ابدی
 داد. 

ر شااور آوازخوا  محبوب افتا ، در میا  فردیت و فردیت مرز های فکری میا  بنده گی و مددگاری، در زنده گی پ  
 دیای انسانی )مرد و ز ( بیشتر می شود، اما رمتمایل به اجتماع، هرچند در نوع اشعار، شاید در عاطفه ی پیوند ه

شفته گی و هراس از ناخوشی  از تامل بر اجتماعی باز می کند شور و هیجا  یک هنرمند، حس اضطراب، آ که در 
 هراس از دست رفتنی ها، اعالم می کند.  به زما  می آویزد و درهای در پیش رو، 

تی ساایاساای، در فضااایی که در آشاافته گی های ساایاساای در غم های را در بیا  عاطفی، اجتماعی و ح احمد ظاهریاد 
روزگار، دنبال م جا و ام ، به فصاال دیگر الم می رساایم و در ای  آغاز، توده های هراسااا  به کاشااانه ی روز های 

گذاریم که بازخوانی فرهنگ خوش، به حافظه ی تاریخی کمک می کند ب  د، با ای  قید، احترام نخوب، پشاااات می کن
انبوه شده است  یکه ریشه ی ای  واقعیت )افتا ( در ژرفای ای  خاک، در رشته های ؛دشواری ها، نا امید نشویم در

  .مهم تر می شود -ه اصل انسانی، پذیرشبرای احترام بو که به یاد و خاطر رفته گا  عزیز آ ، بهانه می یابیم 
در هیجا  آ  چه در ماواری حس، دانسااته بود، به داشااته های متوساال شااد که می دانساات عدم در عد ،  احمد ظاهر

 می شود.   معنی رازی ست که در تنفس سالیا  زنده گی، اما آخر خط 
 های اسطورهانسا  اندیشمند، اگر هنرمند باشد، اار اندیشه ی او، به ویژه در رعب، به پیامی می ماند که در یادگار 

زنده گی شااخصاای، گره از راز بگشاااید و در زنده گی  ، می توانساات در، سااوز و گداز جدایی،ی افتانسااتا ی موساای
   حد سیاسی، پیچ و خم آینده در فراز و فرود شد.  ای باشد که از خواسته های شخصی تااجتماعی، طالیه ی حواد

  خدا بود یــــارت، قـــــــــرآن نگــــــــــهدارت

  سخی مددگارت، سخی مددگارت

  اال یــــــــار جـــــــــان، خطر دارد جــــدایی
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  نـــــــهال بـــــــــی ثـــــمر دارد جــــــــــــدایی

  بـــــــــــیا که مــــا    و   تــــــو       تنــــــها نشینیم

  که مــــــرگ بی خــــــــــــبر دارد جدایی

  دل مــــــــن زیــــــــــــن همه غـــم ها ــفسرده

  تــــــوانم را غــــم عشق تــــــو بـــــــــــــــــــــرده

  دریــــــــــــــغا     روزی آیی بـــــر ســــــــر من

  چـــــراغ عـــــمر من       بینی کـــه مرده

  اال یــــــــــارک شــــــــــــــــــــوخ     و     نـــازنینی

  چرا  از من تــــــو دوری می گزینی

  بــــــــیایی دیدنم   تــــــرسم که آن روز

  بــــه غیر از سبزه ی خـــــاکم نبینی

  خـــــــدا بود یـــــــــارت، قرآن نگهدارت

 سخی مددگارت، سخی مددگارت
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