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 30/06/2019               ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

گام    «احمد ظاهر»مرگ انبهن
 
 

 تو فریاد از ای چرخ فلک فغان و

 تو دم آباد ازـل ندیده ـیک خان

 ران سازیـرده، جمله ویـاد نکــآب

 تو ده ام شاد ازـدیـی نــأزرده دل

 

داوود » جناب و «حمید انوری» نوشته های جناب جمله ، از«ظاهراحمد » قتل مرحوم مورد نوشته ها در ۀمطالع با

برای روشن شدن ذهنیت ها تقدیم  «محبوب هللا جان»پاچا صاحب  کوچکی را از ۀباشد خاطرنشده  دیر ، اگر«موسی

 می کنم. 

 ریعس هم نور برق، حتی از اینک دیده می شود که این وخت ناپایدار، از می گذرد وسرعت برق وخت به  ،می گفتند

 گوش از 2019مبارک  آهنگ سال نو هنوز چنانکه، زدیک می سازدما را به پرتگاه نیستی ن و طی طریق می کند تر

 «هراظ احمد»، ددلپسن هنرمند هر انگیز ثرأچنین است قتل ت این داریم، و قرار نیمه سال است، که درنرفته برون ها 

 ن پوره چهل سال می گذرد. آ که از

 بودش در یادن مرحوم را به آ خاطراتی از عزیزم ولی احمد جان نوری آباد که نوشته ها وجمله  کسانی، ازخانه 

 .تقدیم دوستدارانش کرده اند «غانستان آنالینفآریانا ا» محبوب لپورتا

غانستان، رادیو افدوم  رزدیک با استادان موسیقی آرکستخیلی ن روابط تنگاتنگ و به موسیقی وعالقمندی هایم با وجود

یم حمرحوم ر، صمیم ، سخیجازبند نواز نوشاد، حکیم ، انورننگیالیان استاد سلیم سرمست، استاد فقیرچون مرحوم

مرحوم ا بدوستی نزدیک  وهمنشینی فرصت  ،نده بدارادم سویس که خدایش زمقی فعال«  ارمانن حسی» استاد ساربان و
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چمن حضوری که یادش  در کانسرت های ایام جشن استقالل نداد، با آنکه در به من دستصعود تا نزولش  ، ازاحمد ظاهر

رد  با فقط یک روز می شنیدم. گوفانشمورد استعداد ش استاد ننگیالی در توصیف هایی از سهم می گرفتم و، خیرب هزاران بار

 ش به نمایندگی از13۶0ش تا 13۵۶سال  آن اینکه از ید، ونگرد میسر همدگر، ارتباط نزدیک تر ه باجمل بدل کردن دو و

یکائی که را خانم امر این دفترهوتل انترکانتیننتال بودم.  درپان امریکن  ل دفترئودیگر، مس چند همکار باشرکت هوائی آریانا، 

برای  صرف غذا چاشت، بعد از روز هر ما کارمندان، معموالا  سفارت امریکا بود، سمبولیک اداره می کرد. شوهرش سکرتر

 جوانان،جمله اطاق بلیارد که  یا داخل هوتل با موضوعات دیدنی خود را مصروف می ساختیم از اطراف و یکساعت تفریح، در

 وداشت  نجا حضورآ هم درحمد ظاهروم امرح  اتفاقا تل به آن مصروف می بودند. یک روزخارج هو داخل و از روز هر

. من برای آنکه صحبتی با او رد دسترس خوب دارددیده می شد که در بازی بلیا کنان مصروف بازی بود وخنده  با نوجوانی،

دی زد جواب لبخن . درشکوفان استجان نام خدا استعداد بلیاردت هم مانند استعداد هنریت داشته باشم توصیف کنان گفتم ظاهر

خبر مرگ خود ادامه میداد تا  هر به هنراحمد ظا خود و . ما به کارتمام ، همین وتدویش مزه نیس هر گفت وهللا صاحب در و

 مصاحبه های دوست و مورد گفته شد که اینک بازهم با نوشته ها و گمان های زیاد در قصه ها و یافت و ش انتشاربهنگاما ن

  گم است.  هنوزدشمن، سرکالوه 

حصه اول کارته پروان عقب  درواقع منزل شان  اثر شب نشینی های موسیقی در در «محبوب هللا»پاچا صاحب  شناسائی من از

ی اتوانن ده است که با گذشت زمان واتفاق افتا« محبوب هللا»والد  «عاشق هللا جان»سینما بهارستان با حضورشخص پاچا صاحب 

رای بزم آ اعضای آرکستر دیگر ت و، با استاد سرمس«رحیم ساربان» که مرحوم ی این شب نشینی هافکری انگیزه برگزار

 از یی می نشست و گوشه درکم جرأت  آرام ون فرصت محبوب هللا، نوجوان آ در .خاطرم نمانده استه ب ،بودندی ممحافل 

 .مهمانان رسیدگی می نمودنوش  خورد وپدر، به  با فرمانبرداری از ظرافت های اهل مجلس لذت می برد و صحبت ها و

بازه عاملین این حادثه سرزبان ها ادامه  گمان های فراوان در ه ها ونمظرحمت حق پیوست، یا پیوستش دادند، احمد ظاهر به 

حالیکه توان قدم  در« من ناشناسبرای »جوان  با دو آقای محبوب هللا یک روز سوگواری، ی ازمدت کوتاه . بعد ازداشت

کوچکترین عالمت  ، ظاهراا به امریکا مراجعه کرد برای اخذ تکت سفرکمک می کردند،  طرف دو را از او وشتن نداشت ابرد

وان سخن که ت چنان آزارش میداد روحی شدید فشار شد اما دیده نمی پای وجودش سرا در تصادم اثر شکستکی در جراحت و

 هکه جوانانی برشرایطی دیعنی  علومات های الزمه برایش داده شد،تکت، با م بود هصلب شد وا ن به کلی ازم برداشتدق زدن و

، پاچا صاحب .ندمی شد فرستاده «؟» نام تالشی به جبهات جنگ با اشرارزیر منازل سرک ها و از روز هر او سال سن و

ندانی امنیه قوما صادر شده از یا پاسپورت جدیداا  و «اموشم نشده باشدرف راگ» محبوب هللا با پاسپورت خدمت وزارت خارجه

ا  ۀکابل با ویز   .سالمرده شد. والقلم آوه سال بل هچ ازبعد  که ست خاطره ییاین کرد. طریق لندن به امریکا سفر از امریکا قانونا

 2019جون1۸  فرانکفورت «اسیر» نسیم
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