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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 صالحه واهب واصل  

 هنرمندان شعراء ، نخبگان و بخش: 

۰۳   /۰۲   /۲۰۲۱ 

 « در قاموس کبیر افغانستان ظاهر هویدامعرفی »
 

 
کب  معرف  ری قاموس  به  اللغات  مجمع  و  لغات  شرح  کنار  در  عامه،    ه،ی جغراف  خ،ی تار  ی افغانستان،  معارف، صحت  اقتصاد، 

جرمن  - پردازد. پورتال افغان یم زی کشور ن  نی ا یهنرمندان و خدمتگزاران مل سندگان،ی مانند شعراء، نو ،یفرهنگ  یتهای شخص
  ی ها  نهی و ک  ضی بدون تبع  تها،ی شخص  ی دانند که در خصوص معرف  ی م  خود  ت ی افغانستان هردو مسؤول  ری و قاموس کب    نی آنال
آن آشنا   یکند. منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و داشته ها  ی مردم معرف ی برا ،یجهات مثبت و منف آنها را از  ، یفرد

 گردند.
 

 

 
 

حوت   نهم  در  هویدا    ۱۳۲۳ظاهر 

  ۱۹۴۵فبروری    ۲٨)  شمسیهجری  

زاده   افغانستان  دایکندی  در  میالدی( 

در کشود.  دنیا  به  سالدیده   گی هفت 

صنف سلطان    شامل  مکتب  اول 

همان غیاث در  شد.  مزارشریف  الدین 

که داشت  سبب بیماری    به را  ایام پدرش  

مزارشریف  شهر  داد  در  دست  .  از 

سال و  روزها  آغاز  پدر  های    مرگ 

زندگی آن،    دشوار  از  پس  بود.  اش 

خانۀ   در  ند شتاگذ  شپدر  کاکایچندی 

تصمیم گرفت با مادر بیوه  زودی    اما به

سفر کابل  به  کابل   کند.  اش  در  مادر 

خیاطی پرداخت. وقتی او پنج ساله بود عالقمند به موسیقی شد و پدرش همان وقت که    بهجهت اعاشه و اباطۀ فرزندانش  

در بلخ کارمند دولت بود، زمینه سازی کرد تا برای آموزش او و برادرش کبیر هویدا معلمی استخدام کند. این اساس  

به نواختن سازهای مختلف موسیقی آغاز کرد و سپس راه خواننده شدن را در    ءیدا ابتداظاهر هو  .آموزش موسیقی او شد

 .پیش گرفت. کبیر هویدا برادر او، نوازنده پیانو است
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 ٨تر ۲ له : شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ظاهر هویدا از اولین خواننده هایی بود که در همکاری با عزیز آشنا گروه آماتوران را در سالهای چهل و پنجاه خورشیدی 

ن برای نخستین بار موسیقی را در میان خانواده های روشنفکر کابل وارد کرد و آغاز یک فصل آماتورا  .ایجاد کرد

 .جدیدی در تاریخ موسیقی معاصر افغانستان اندکه در ایجاد موسیقی پاپ افغانی نقش به سزایی دارند

 :نویسد ها" چنین میهای خود زیر عنوان "خاطرهاش در یادداشت نامه ظاهر هویدا، دربارۀ زندگی

دانم  ام را قصه کنم. نمینامهاست بخشی از زندگی  امروز صبح )...( خبرنگار مجله ژوندون را دیدم. او از من خواسته"

اش    نشده  ءهای ادااز کجا آغاز کنم. از پدرم که شاعرمنش و محقق و آوازخوان میان خانه بود، و روزی در میان قرض 

جات در وضع   بختی بود؟ از خانواده دربدرم که در دامان دایزنگی هزاره  بیچاره و تیرهجان سپرد، یا از مادرم که زن 

 خاطر شنیدن آهنگ کرد، یا از خودم؟ از روزهایی که رادیو نداشتیم و به قابل تحمل اقتصادی زندگی می ناگوار و غیر

شدم؛    تر می  ناراحتشد و من که ناراحت بودم    نمیخوابیدیم؟ آنهم از فاصله زیاد، درست فهمیده    روی بام میها، شبانه  

ایستادم.   ها می  سپیکرعمومی جاده میوند، مانند درخت در کنار درخت ا  خاطر شنیدن موسیقی از لود  یا از روزهایی که به 

نه راهی دهمزنگ داد. و به این ترتیب غمگینا   ساعت ایستادن نمی  اجازه بیشتر از نیم  اما نداشتن جاکت و لباس زمستانی،

 .شدم می

های اقتصادی و فشار    جات به کابل آمد. به مکتب استقالل شامل شدم. دشواری  نه سال داشتم که خانواده ما از هزاره

زیاد کارهای روزانه وادارم ساخت مکتب را ناتمام رها کنم. خوب به یاد دارم که در آغاز، کسی برادرم و مرا به کار  

  ر.بازاهم خورد بودیم و هم ناآشنا با گرم و سرد  پذیرفت. زیرا نمی

بار شاگرد   سر کوچه اول دهمزنگ شاگرد به کار دارد. رفتم و نخستین  د که موچینیک روز بچه همسایه به من مژده دا

ا همانند ام ی  دوز شدم. راست بگویم همه دوران کودکی و نوجوانیم را کوچه به کوچه و دکان به دکان یا شاگرد بوده  بوت

تکت فروش و چهار   هم  دو سال  بود و طبیب یونانیکه یک آن: سه سال شاگرد خیاط، یک و نیم سال شاگرد حکیم جـی 

دست آوردن    سال دربان سینما و بقیه هم گاهی شاگرد مستری و گاهی شاگرد آهنگر... به خدا تمام زندگیم را برای به

 ام یک لقمه نان جان کنده

 ناپذیری   سرود؛ ولی آشتی   اشت و کم کم شعر میمیدبرنوشت، حاشیه  میخواند،    به کتاب رو آورد. می  ظاهر هویدا چندی

در مورد هیچ چیز به "   :استها" نوشته  اش نگذاشت که این دوران به درازا بکشد. در جایی از "خاطره  های روانی

های خودم را بخوانم. برای اینکه رسیدم که دیگر نباید سرودهاندازه شعر حساس نیستم. از همین رو زمانی به این نتیجه 

باید نمای کامل و شفافی باشد از حقیقت برهنه زندگی، یعنی هم نشاندهنده باشد و هم آگاهی    شعر واقعاً به شعر بماند،

 .دهنده، درست مانند خود زندگی

ا آنکه بسیار خوب آغاز کرده بود، نتوانست خوب دنبال  "آرکستر آماتورها" را ساخت. او ب  ۱۹٦۳هویدا با عزیز آشنا در  

تازاند. نامبرده این پیشه را نیز رها کرد و به گردآوری دوستانی از گونه دیگر   کند. گویی تازیانه سرنوشت او را می

و خط نزدیکی    پردازان و هنرمندان گستره رسم  ها، نویسندگان، سرود پرداخت. این بار تا توانست با نقش آفرینان، کمیدین

ی در رادیو و تلویزیون افغانستان مسشهجری  هویدا در سالهای پنجاه    .گرفت و خواست "کانون هنر" را گرم نگهدارد

تهیه کننده و مجری برنامه های تفریحی بود و جمعه ها میلیونها شنونده منتظر برنامه اش می بودند که در آن مطالب  

 .تماعی پخش می شد. اخیرا او در فیلمی به نام عقاب نقش بازی کردجالب و سرگرم کننده همراه با نقد اج

گیرش ساخت.    ها او را از پیش رفتن در این راستا نیز بازداشت و در "قطی عطار" و "نمایش رادیویی" زمیندلتنگی

 و در این شیوه بهتر دارتر بود. )آیا ا طنز و فکاهی رو آورد. روزگار طنزپردازی هویدا به هر حال اندکی دامنه وی به

  :گفتتوانست اندوهش را آب کند و از زندگی انتقام بکشد؟(هویدا می می
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 ٨تر ۳ له : شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

گوید که ظاهر  روم. ... مادرم به هر کس می ها نمی از لحاظ روانی و عاطفی تحمل پذیر هستم. زیاد زیر تاثیر نداشته"

بازار کنونی   کنم که در آشفته   دهد. اما من گمان می   آفتابه خرج لحیم است؛ تا قرض از گلویش باال نرود، کنسرت نمی

 "هنر که سره و ناسره را جدا کردن تا سرحد ناممکن دشوار شده، باید هنرمند بود، نه کاسب 

کردن با حداقل شرایط الزم در کشور خودم کنم که زندگی    ءتوانم ادعاها" آمده: "می"خاطرهصفحات  در گوشه یکی از  

، سال  ۲٦دهم."]مجله ژوندون، شماره ام و ترجیح می  بودن از حد اکثر، در کشور بیگانه، ترجیح دادهرا، به برخوردار 

۱۹٧۳]. 

و اگر نوشته، آن را پاره   ها" چیزی ننوشته،دیگر در دفتر "خاطره  کمونیستیساالری رژیم    لیسوهویدا پس از بیداد پ

 های درشت و درهم کشیده شده است. دو جا روی چند یادداشت خط پاره کرده است. یکی 

خندید.   زد و کمتر می  شد. کم سخن می   تر می  روزتاروز رنجورتر و خشمگین  ٧۹-۱۹٧٨های    هویدا پس از سال

های رادیو و تلویزیون    اد رژیم کودتا، آهنگ پرآوازه  "از اینجا تا شمالی کار دارم" را خواند، دروازههنگامی که در بید

های    ها و آوارگی )حکومت کابل( آهسته آهسته به رویش بسته شدند و زندگی این هنرمند آزاده بار دیگر به سرگردانی

ا .ها کشیدها و دکانو پیچ کوچهیعنی خم    نخستین، نام    چندان پر رونقی به  ندکی بیشتر از یک سال در دکان نهوی 

 تر، به تکسین  رنگیهای    "خوراکه فروشی شور و شیرین" به کار پرداخت و پس از ورشکست شدن در برابر فروشگاه

که خستگی درمان جام مانند اینسران   .تر بپیماید  هایش را شتابنده  خواست سرگردانی  رانی رو آورد. گویی به اینگونه می

 ناپذیری در او النه کرده باشد: برگشت، خودش را در زندان تنهایی چاردیوار خانه افگند و خاموشی گرفت.

هایش با یار و دیار   های درون خویش در آویخت و با خود جنگید تا پیوند  ها و توفان  هویدا یازده سال پیهم با آشفتگی

یازدهم فبروری مطابق با      ۱۳٦٧دلو    ۲۲دم کبود و دلگیر    فرساینده با خویشتن، در سپیدهنگسلد؛ ولی در پایان یک ستیز  

و از خودبیگانگی را یافت و پیش از آنکه در  بیکسیکرد، بیراهه برونرفت از بن بست   که سرمای چله بیداد می ۱۹٨٨

صمیمیت خداحافظی فشرد، با نگاه بسیار تلخ  اش زنجیر دروازه را با    های استخوانی  برگشت گام گذارد، با دست  راه بی 

از کشور آواره    ۱۹٨۹ظاهر هویدا، پس از آن که در سال    .های خانه روی برتافت و "آهنگ شهر دگر" کرد  از پنجره

، به کشور آلمان پناهنده شد و در شهر هامبورگ  ۱۹۹۱شد، مدت دو سال در هندوستان به سر برد و سپس، در سال  

رفت، کسی پیدا نشد از پیش آبی بیفشاند. و پیداست همانگونه که   امی که ظاهر هویدا از افغانستان میهنگ گزید.  اقامت  

باشد و    پس از رفتنش، کسی نگفت "جایش سبز!"، شاید با رسیدنش در سرزمین دیگران هرگز کسی به رویش نخندیده

 باشد: "خوش آمدی!" برایش نگفته 

موسیقی به ایران رفت. در آنجا ترانه های افغانی را در رادیو تلویزیون ایران    او برای تحصیلهجری شمسی    ۱۳۵۱در  

خواند. با ترانه "کمر باریک من" که در اصل ترانه محلی بدخشان افغانستان است در ایران به شهرت رسید و سپس  

 .بسیاری از خواننده های ایرانی و تاجیک آن را اجرا کردند

شماره   در  روز"  "زن  سال  ٠٣۴نشریه  "افغان  ٧٢۱۹،  عنوان  نوشت:   زیر  روز"  موسیقی  در  تازه  پدیده  گرایی 

صورت پدیده رایج مورد توجه خوانندگان و آهنگسازان قرار  گرایی به  های روز ایرانی، افغان ست که در ترانه "مدتی

جویی از نام    ها، با بهرهاطر پیروزی و شهرت برخی از ترانهخ  کنند. به   گرفته و مردم هم کم و بیش از آن استقبال می

های اخیر است   های موفق ماهکه از آهنگ  است. خواننده ترانه "کمر باریک"ها، چند فیلم سینمایی نیز ساخته شده    آن

بستان سال گذشته به تهران  ظاهر هویدا که اوایل تا  نام محمد  کنند، جوانی است افغانی به  و تقریباً همه آن را زمزمه می

هفت سال دارد   ودست آورد که در ایران ماندگار شده است. او بیست    آمد و با اجرای این ترانه ناگهان چنان شهرتی به

 ".کند و فارسی ایرانی را به لهجه شیرین افغانی صحبت می
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 ٨تر 4 له : شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چراغان است. هنوز قهرمان روی دست های ما  هنوز چشمان پنجره های خانه از خبر سفر بی بازگشت چریک بیداری 

بتۀ خاک آرام گیرد. هنوز زود است تا جرعه نامش از گلوی خشک ما بی   پرک راه باقیست تا بر گل خوابیده و دو شاه

هیچ دغدغه ای بلغزد و هنوز اسمش طعم تلخ خاک دارد. بوی کافور می دهد. بگذارید بخوابد آرام بگیرد که خسته است،  

 ."بودن" استخستۀ 

او، برادر بزرگ نسل آشفته ما بود، هیجان ما بود و همت ما بود. سنگ می خورد و آفتاب می نوشید تا که بلند و پست 

 .فرا راه نسل های پس از خود را هموار کند

رسید، هویدا  در تنوری که او زیست و آفرید، در وطنی که صدای مردان ساز و تنبور از گلو تا گوش خود شان هم نمی  

 .با قامتی از شهامت و شهادت، درخت ِ فریاد شده بود و شاید به همین دلیل هم بتوان او را قهرمان نامید

 ها کمی مثل بیتل

 گرا و رویا پرداز در نوسان و مبارزه بود. دلش می خواست همیشه آرمان   هویدا از آغاز تا همیشه، میان هنر آرمان"

ین می کشید. آن ئپاگاهی او را از پشت ابر های ابریشمین آرمان ها بر زمین خالی واقعیت    گرا باشد اما زمانه هر از

 ".زمینی که هویدا در آن پا می نهاد سخت بود و نمی دانست چگونه با رویا های دیگران مهربان باشد

یز و رویایی بیتل ها و و برآمدش بر صحنه های رسمی موسیقی افغانستان از رنگین کمان اسرار آم  نتیجۀ کارنخستین  

هویدا و آماتوران آن وقت کابل، ترکیب سازبندی گروه و حتی طرز لباس   .ثر بودأمتجاذبه موسیقی دهه شست میالدی  

پوشیدن را، تا حدودی از بیتل ها برداشته بودند. آنها همه اهل مکتب و قلم بودند و با نوعی دید روشنفکرانه به زندگی 

 .نگاه می کردند

ثیرات منطقه ای و أتان بر خالف بیتل ها که یک گروه "اندی راک" بودند، بیشتر به نوعی از موسیقی پاپ با  آماتور

کمی هم فرامنطقه ای و با آمیزه ای از جلوه های نهایت کمرنگ موسیقی "اندی راک" می پرداختند.این شگرد بیشتر 

غرب از دور و نزدیک آشنایی داشتند، قرار    ۶۰یقی دهۀ  مورد پسند شهرنشینان مکتبی و دانشگاهی، که با انقالبات موس

 .گرفت

هویدا و آماتوران تجربۀ کامال دگرگون کننده و حتی تکان دهنده برای جامعه فرهنگی و موسیقی افغانی در برابر سلطنت  

ین داشت و گویا بی آغاز و انجام "موسیقی خرابات" بود. خراباتی که بازار ارزش های موسیقی آن زمان را زیر نگ 

 .نداران خارج شودسک هرگز گمان نمی رفت روزی خواهد رسید که سکان هدایت از پنجه های ماهر آن 

 "از "آماتوران" تا "باران

از ایجاد آماتوران تا گروه باران که در دهه شصت خورشیدی ایجاد شد دو دهه فاصله بود اماعجب اینکه هویدای عاشق 

او با آماتوران موجی از خورشید های معجزه گر را   .برای رفاقت هنوز و همیشه جوان بودبرای هنر، برای موسیقی و  

رنگین کمان گشت و نغمه کرد و با "باران" همگلو و حمایت گر جوانانانی شد که هنوز تا ساخته شدن راه درازی را در  

 .پیش داشتند و از هزار سوی سنگ بر برکۀ معصوم خواب های خود می خوردند

ز پرطنین هویدا در محراق مثلث رومانتیسم محزون روسی، مینیاتور شرقی و آتش فشان حماسه در جوشش بود. او  آوا

صدایش خشم و هیجان     .آرمان خود را در خدمت آواز بکار نه گماشته بود که برخالف، آوازش آرمان او را پهره می داد 

تافت و سخت دیباو را در برابر   لش می خواست آن خشم را بسراید و بخواند ولی از بد عدالتی های جامعه بر می 

 .روزگار، شاید به دو دلیل کمتر توانست آنچنان که آرزویش بود فریادی آرمان های خود شود
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یکی آنکه ترکیب سازی و ارکستراسیون موسیقی افغانی چیزی میان موسیقی بومی، تغزلی، همراه با جلوه های کمرنگ 

شاید فرامنطقه ای بود و چیزی نبود تا توان برداشت صدای پر طنین هویدا و لنگر هیجان آواز  پاپ رایج درمنطقه و گاه  

در حقیقت، شاید آواز او پس از آنکه در بیرون از افغانستان آموزشی موسیقی کالسیک و اوپرا دید،    .او را داشته باشد

با یک هارمونیه و طبله و سارنگ نمی شد هویدای   .در نتیجه از حوزه موسیقی وقت افغانی، تاجیکی و ایرانی فراتر رفت

موسیقایی و خصلت های فرهنگی   خصوصیاتآرمانگرا را با آن صدای پرطنین اساطیری فریاد کرد. این ساز ها بنابر 

 .شان، گلوی مینیاتوری می خواهند و هویدا چریک حماسه و فریاد بود

ندی جسمی و روحی یک پهلوان نیاز داشت که او کمتر به آن  دوم آنکه آواز پرطنین هویدا به صحت و سالمت و توانم

هویدا گذشته از سالهای نسبتا آسوده اخیر که دیگر از همه چیز خسته شده بود، اغلب کمتر از پریشانی یک    .رسیده بود

 .قرص نان بی دغدغه و شرافتمند فارغ می شد و نمی دانست که به قول معروف: جان جور سیر چند است

 

 کوتاه و رویا های بلند آستین 

هویدا یکباره دنیایت را فرا می گرفت. آوازش گشایشی داشت که در نگاه و ترنگ اول دریافتنی نبود و اندکی عبوس  "

 ".به نظر می رسید درست مثل لبخند مونالیزا که باید خوب به آن خیره شوی تا پیدایش کنی

بزرگی هویدا از چندین سواد و دانش بهره داشت. اگر سواد مکتب و مدرسه  شاید کمتر کسی از همقطاران او به خوبی و  

بود یا سواد موسیقی، اگر سواد شعر و ادب و فرهنگ بود و یا سواد سیاست، اگرسواد زندگی بود و یا سواد عشق و  

لی با وجود آنهمه پرخاش و شهامت و یا در نهایت سواد هویدا شدن. او همه را چونان چون بسته کالنی در خود داشت و

 .دارندگی، دو مشکل بزرگ داشت که گاهی حتی کمر آرزوهایش را هم می شکست

یکی آنکه نمی توانست جوشش ایجادگری را که در عرصه های مختلف هنر و زندگی در او فواره می زد، در   -

دارد، به تنهایی    خود سامان دهد و مدیریت کند که از توان هنرمندی که با معجزه ایجادگری و زایش سروکار

 .بر نمی آید. هویدا خیلی بزرگتر از آنچه بود که خواند و خیلی برتر آنچه بود که کرد

دوم با وجود آنکه هرگز فقر خود را نفروخت، ولی جیفه دنیا و آستین کوتاه مثل سرطان هر روز از دریای   -

تی کوتاه ترین خواب های خود را هم  هنرش می کاست و به بحر خیاالتش می افزود. تا بدانجا که قادر نبود ح

 .تحقق ببخشد

ما دو گونه آواز خوان داریم یکی آنکه صدایش را باور نمی کنی و یقین داری که راست نمی گوید و دومی که نمی توانی  

اره هویدا یکب .صدایش را باور نکنی و هویدا از حلقه دوم بود. نمی توانستی از هجوم درد انباشته در صدایش فرار کنی

دنیایت را فرا می گرفت. آوازش گشایشی داشت که در نگاه و ترنگ اول دریافتنی نبود و اندکی عبوس به نظر می رسید  

 .درست مثل لبخند مونالیزا که باید خوب به آن خیره شوی تا پیدایش کنی

با یک فرهنگ بود و شنونده مثل آنکه هویدا همیشه پشت خودش پنهان می شد. صدای او تنها فقط یک آواز نبود که توام  

اجازه نداشت آن آهنگ و آن فرهنگ را به اصطالح "آب جدا دانه جدا" گفته بشنود. در حالیکه همه صدا ها چنین نیستند  

و این ارزش، نه نیک است و نه بد. فقط چنین است. تنها آدم باید در شنیدن و قضاوت کردن گمراه نشود و اثری را  

  .شهید نکند

 نبود  مثل هیچکس
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بیشتر شبیه به گذشتگان موسیقی سنتی افغانی بود اما روز    ءسبک و سیاق نخستین آهنگ ها و آواز های هویدا در ابتدا

 .به روز به خویشتن خویش ماننده تر شد تا بجایی رسید که دیگر نه کسی چون او بود و نه او، چون دیگران

آن مشتی که فرق زورمندان بشکند"، "ناله به دل شد گره"، "من ترانه های چون "رعشه در دست باغبان افتاد"، "نازم  

شریک غم جانکاه توام گریه مکن"، "همه جا دکان رنگ است"، "در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم" و ده ها  

کثر  در آن روزگار که جو سیاسی، اجتماعی برای ا  .سرود دیگری از این دست، نمایانگر روح پرخاشگر هویدا بودند

آفرینان در پی روزمر   هنرمندان به تعطیالت تابستانی شبیه بود گی ها و مجلس نوشانوش و خیالپردازی و اکثر هنر 

خویش بودند، تنها فرزندان رنج که هویدا یکی از آنها بود، به این دل مشغولی ها گلو می دریدند و مشت بر دهن ستمباره  

 .ها و زور گویان می کوفتند

یک حماسه سرای پرخاشگر بود که عاشقانه ترین سرود های جوانی و عشق های بی خیال و معصوم را    هویدا نه تنها

نیز ابریشم تنید و به بی مرگی رسانید. "شنیدم از اینجا سفر می کنی"، "صبح دمید و روز شد"، "ای پری چهره مژگان  

بی آبی"، دوستت دارم برده ای دل من"، سیاه"،"شب به خلوت چشم گریان"، ای کاش، ای عشق!"، "آسمان رنگ تو آ

مثل یک کودک، راست می گفت. بزرگ   .بلبل ز تو آموخته شیرین سخنی را" و آهنگ های بیشمار دیگر از این دست

وجدان آگاه یک نفس   .بود اما ادعایی نداشت. عظیم ترین دغدغه او نابرابری و رنجی بود که مردمش در آن می سوخت

قرار نمی گذاشت؛ او فرزند رنج بود. موسیقی متعهد در حد متعالی آن شاید در افغانستان پیشینه خیلی دور او را آرام و 

 .و درازی نداشته باشد و یا حتی ادعای تعالی در آن نیز اندکی زود باشد

و گریخته به   جرقه های تعهد در برابر موسیقی، جامعه، اخالق، انسان و بشریت در صدا و پرخاش و آثار هویدا جسته"

مشاهده می رسید و به جرات می توان ادعاکرد که اگر افغانستان موسیقی متعهد دارد، آغازش با نام هویدا گره خورده  

ولی جرقه های تعهد در برابر موسیقی، جامعه، اخالق، انسان و بشریت در صدا و پرخاش و آثار هویدا جسته و   ".است

ت می توان ادعاکرد که اگر افغانستان موسیقی متعهد دارد، آغازش با نام هویدا  گریخته به مشاهده می رسید و به جرا

 .گره خورده است

 خاک ۀبت پرک تا گب دو ش

چقدر باید زیست و چریک وار از فصلی به فصل دیگر سفر کرد تا هویدای دیگری پدید آید. خاصه که امروز تناب 

در سایه ایوان خالی خودش سرود فتح آفتاب می خواند بی آنکه هیچ  رابطه ها میان نسل های هنر گسسته و هر کسی  

 .ورود و دلگرمی به گنج قرن های رفته و آمده دانش و فرهنگ داشته باشد

ترانه های ظاهر هویدا در بستر ناهموار چندین دهه، آیینه دار هم و غم سی میلیون انسان دردمند بوده و ناممکن است 

ی پرطنین و پر درد، که روزی می نالید: شنیدم از اینجا سفر می کنی. امروز خود به سفر  کسی باور کنند که آن صدا

 .بی بازگشتی رفته باشد

چه بسا نغمه های سرگردانی که تار و پود شان پوسید. قصه ناشده، آهنگ ناشده و تا تنبور سینه گنجشک های عاشق 

پرک دفن  ب  گل بته خاک در سایه بال آن دو شو زیر همان  نارسیده، آوار پایان تلخ بر قامت های خمیده شان ریخت  

پرک، فریاد های شهید این مرد نغمه گرد را بر  ب  یک صبح درخشان بهاری، آن دو ش  شدند. کی می داند؟ شاید در 

 پودینه زاران شمالی و علفچرهای دایزنگی بپرند؟ کی می داند.

 .مشخصات صدایش کمتر کسی می توانست او را تقلید کند ظاهر هویدا از خواننده های صاحب سبک بود و به دلیل
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سسه ؤقی به مسکو رفتند و در آنجا در ممیالدی ظاهر هویدا و ببرک وسا و جمعی دیگر برای آموزش موسی  ۱۹۶۶در 

پنجاه   وی  .پرا تحت آموزش قرار دادندودولتی هنر های زیبا به دلیل صدای محک و رسایی که داشت او را در بخش ا

سال از عمرش را صرف موسیقی کرد. کم می خواند ولی توجه داشت هر اثرش یک قطعه ماندگار از نظر شعر و 

 .موسیقی باشد

قرار بود ظاهر هویدا شصت و هفتمین سالروز تولدش را با دخترش ژاله و پسرانش آرش و مسیح که آنها نیز خواننده  

 فبروری۲٨و دوستان قدیمش که در گروه آماتوران با او همراه بودند در    و اهل موسیقی اند و با برادرش کبیر هویدا

 .جشن بگیرد جرمنیامسال در 

سه ماه پیش بود که ببرک وسا با من تماس گرفت و گفت اگر ممکن است با ظاهر هویدا تماس بگیرم. برایش تلفن کردم  

در مورد زندگی و هنرش و در مورد کارهایش    و کمی از این سو و آن سو سخن زدیم، گفت می خواهد در جشن تولدش

ین طرح از سوی  او خواست امتیاز پخش کنسرتش را به بی بی سی بدهد. ا   .با تلویزیون فارسی بی بی سی صحبت کند

والن تلویزیون فارسی با استقبال روبرو شد. دوباره دوهفته ای پیش با او در مورد نهایی کردن این برنامه صحبت  ؤمس

 .ه گفت صحتش خوب نیست و برنامه با تاخیر روبرو شده استمی کردم ک

گفت: "می خواهم مانند برنامه ببرک وسا، خودت یک برنامه ای در مورد من و خانواده ام تهیه کنی، و در این برنامه 

بده دوباره ازه  نه فقط من، بلکه خانواده هویدا همه با تو برای بیننده های تلویزیون بی بی سی صحبت می کنند ولی اج

تماس بگیرم و جزئیات را در مورد این برنامه با خودت نهایی کنم زیرا اکنون بیماری مجالم نمی   چدر اواخر ماه مار

 "دهد تا در موعد مقرر این امر عملی شود

ولی این فرصت پیش نیامد و در همان شماره تلفن که با خودش صحبت می کردم زنگ زدم این بار پسرش مسیح پاسخ 

دوشنبه پنجم نگین ضد درد تاب نیاورد و صبح  د گفت پدرش در ناحیه گوش سرطان دارد ولی در زیر بار داروهای سدا

 .جرمنی جهان فانی را وداع گفتدر هامبورگ  ۲۰۱۲چ مار

 سنگ سیاه .فیسبوک صبرگرفته از رادیو دویچه  وله جرمنی، بی بی سی  و 
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