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نگاهی به زندگی
احمدظاهر
احمدظاهــر در بیســت چهارم جوزای ســال ۱۳۲۵
خورشیدی در شهرکابل زاده شــد .احمد ظاهر آواز
خوانی را از مکتب آغاز نمــود و اولین آهنگش «آخر
ای دریا» را در لیســه حبیبیه خواند .وی پس از نشان
دادن اســتعداد در موســیقی در رادیو افغانســتان
برنامههایی اجرا نمود.
احمد ظاهر پس از گذرانــدن دوره دارالمعلمین راهی
هندوستان شــد تا به تحصیالت موســیقی بپردازد.
شــاید او اولین کســی بود که آالت موسیقی غربی
را با موســیقی افغانی وفق داد و سازهای آکاردئون،
ارگــن و ترومپت و غیره را به موســیقی افغانی هدیه
آورد .آوازه او از طریق موســیقی از شهرت پدرش که
صدراعظم وقت افغانستان بود باالتر رفت.
شــهرت او آنقدر بر ســر زبانها بود و هست که مردم
افغانســتان هنوز فکر میکنند او بهترین آواز خوان
افغانســتان تا هم اکنون بودهاست .او در سال ۱۳۵۱
خورشــیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را
به دستآورد.
احمد ظاهر ســه بار ازدواج کرد و از این سه ازدواج
دو فرزند دارد ،یکی «شــبنم» و دیگر «احمد رشاد»
که هر دو خارج از کشــور در ایــاالت متحده آمریکا
زندگی میکنند.
احمد ظاهر بخاطــر درگیر یهــای خانوادگی راهی
زندان شــد و درین هنگام بود که مادرش درگذشت.
روایتــی وجود دارد که وی پس از رهایی از زندان ،در
عروســی دختر زمامدار وقت «حفیظ اهلل امین» بنابر
اصرار دخترش ،شــرکت کرد و آواز خواند .بسیاری بر
ایــن عقیدهاند که این واقعه باعث شــد تا حفیظ اهلل
امین به فکر قتل وی گردد و از همین روی ،قتل احمد
ظاهر را که در ســالنگ صورت گرفــت را نیز به امین
نسبت میدهند .پیکر او ابتدا در مسجد حاجی مجید
در سردخانه نگهداری و سپس در گورستان «شهدای
صالحین» به خاک سپرده شد.
احمد ظاهر نماینده موســیقی کالســیک افغانستان
شــمرده میشــود که آهنگ هائی با مفهوم و جاندار
را برای شنوندگان عرضه داشــت .احمد ظاهر بیشتر
کوشــش میکرد تا از بهترین ،زیباترین و معتبرترین

اشــعار در آهنگهای خود اســتفاده کند و از همین
روی ،عالقه او بــه موالناجالل الدیــن بلخی ،حافظ،
ســعدی ،خیام ،بیدل ،پرویــن بهبهانی ،رهی معیری،
استاد خلیلاهلل خلیلی ،الهوتی ،فروغ فرخزاد و غیره
شعرای زبر دســت زبان فارسی بودهاست .احمد ظاهر
به زبا نهای فارســی ،پشــتو ،هندی و انگلیسی آواز
خواند هاست.
آهنگهای «خدا بود یارت»« ،مادر من»« ،از پیش من
برو که دل آزارم»« ،برایم گریه کن امشــب»« ،عجب
صبری خدا دارد» از جمله آهنگهای مشــهوری است
که افغا نها با خود زمزمه میکنند.
احمد ظاهر هم عصر شهرت و آوازه گوگوش در ایران
بود و عدهای این دو را رقیب ســالم میدانســتند .از
احمد ظاهر آهنگهای زیادی به یادگار ماندهاست که
در چهارده آلبوم تدوین گردیده و به شکل صوتی در
بازار عرضه گردیدهاست .از احمد ظاهر فقط دو آهنگ
تصویری ثبت شدهاست و ســایر آهنگهای تصویری
وی مقتبــس از همین دو آهنگ و یــا هم عکسهای
وی انــد .احمد ظاهر نه تنها در افغانســتان ،که بلکه
در ســه کشــور تاجیکســتان ،ایران و پاکستان نیز
عالقهمندان خود را دارد .این عالقه در تاجیکســتان
به شــکل بســیار باالئی وجود دارد و آهنگهای وی
هنوز هم از بهترینها به شــمار مــیرود .احمد ظاهر
نام کهنهای در افغانســتان نیســت و آهنگهای وی
هنوز هم عالقهمندان بی شــمار خود را دارد ،طوری
که بیشــترین مخاطبان رادیوها آهنگ هائی از احمد
ظاهر فرمایش میدهند و این باعث شدهاســت تا به
منظور فرصت دادن به ســایر خواننــدگان ،مجریان
برنامههای موســیقی آهنگهای احمــد ظاهر را در
برنامههای بهترین موســیقی به رقابت نگذارند ،زیرا
میداننــد در صورت وجود آهنــگ احمد ظاهر ،وی
برنده بال منازع خواهد بود .ســاالنه از سالروز کشته
شــدن احمد ظاهر در افغانستان و تاجیکستان تجلیل
بعمل میآید .در افغانســتان رسم بر این است که در
ســالگرد وی ،رادیوها و تلویزیو نها برنامه هائی را در
مورد وی پخش میکننــد و آهنگهای احمد ظاهر را
به نشر میسپارند.

2118
هـدف

2640

نمایــش موزیکال «همیلتون» با برنده شــدن در 11
بخش ،ستاره مراسم یکشــنبه شب جوایز مهم تئاتر
«تونی» بود .تئاتــر موزیکال «همیلتون» شــامگاه
یکشــنبه با کســب  ۱۱تندیس «تونی» در هفتادمین
دوره ایــن جوایز معتبــر هنرهای نمایشــی ،همه
رقبایش را کنار زد .این اثر نمایشــی که داســتان
اولین نسل از آمریکاییها را روایت میکند ،در زمان
اعالم فهرســت نامزدهای نهایی با برگزیده شدن در
 ۱۶بخش ،رکورددار این دوره شــده بود .پیش از این
«بیلی الیوت» در ســال  ۲۰۰۹و «تولیدکنندگان» در
ســال  ۲۰۰۱موفق شــده بودند در  ۱۵بخش «تونی»
نامزد شــوند» .همیلتون» که از آگوست سال گذشته
در «برادوی» به روی صحنه رفته اســت ،داســتان
زندگی «الکســاندر همیلتون» را روایت میکند و به
مسائلی چون مهاجرت ،نژاد و هویت ملی آمریکاییها
میپردازد« .ســتاره درخشــان»« ،پیشخدمت» و
«مکتــب راک» از جمله رقبای این اثر نمایشــی در
بخش بهترین تئاتر موزیکال بودنــد .جایزه بهترین
بازیگر نقش اول مــرد در آثار موزیــکال به «لزلی
اودوم جونیــور» از همین نمایش رســید« .توماس
کایل» برای ساخت «همیلتون» موفق به کسب جایزه
بهترین کارگردانی «تونی»  ۲۰۱۶شد« .داوید دیگز»
و «رنه الیس گلدزبری» هنرپیشــههای نقش مکمل
این اثر هم از میــان بازیگران آثار موزیکال برگزیده
شــدند« .همیلتون» در چندین بخش دیگر از جمله
طراحی نــور ،طراحی لباس ،موســیقی اوریجینال،
ارکستراسیون و  ...هم به عنوان برنده معرفی شد.

جواب سودوکو شماره
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2352

 بازی با کلمات

آله ـ امر ـ برگ ـ پرمایه ـ تباه ـ ثواب ـ جهد ـ چاخان ـ حساس ـ خون خواه ـ
دسته ـ ذات ـ رستاخیز ـ زردچوبه ـ ژاله ـ سوداگر ـ شگون ـ صنعت ـ ضرور ـ
طیاره ـ ظرفیت ـ عکاس ـ غنچه ـ فیصله ـ قاصد ـ کماندار ـ گردش ـ لوزی ـ
مایه ـ نقل ـ وحی ـ هدف ـ یار.

2639

2439
2343

چشم ـ چشــمه ـ مچ ـ
چمن ـ نمــا ـ امن ـ نام ـ
شام ـ چکامه ـ ماه ـ هما ـ
کام ـ کمان ـ مکان ـ شکم
ـ مشک ـ نمک ـ نم ـ نامه
ـ مکه ـ کامه.

2440

آن با نگاهی به داستان کینگ نوشته شده است.
اما چنین نیست و «این در شــب می آید» داستانی
اصیل و غیراقتباسی دارد .خط اصلی داستان فلم ،در
یک شب سرد و نیمه بارانی اتفاق می افتد.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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به گزارش لس آنجلــس تایمز ،جایزه «تونی» بهترین
بازیگــر نقش اصلــی زن نمایشهــای موزیکال به
«ســینتیا راویوو» برای هنرنمایی در «رنگ بنفش»
تعلق گرفــت .این نمایش که اقتباســی بود از رمان
معروف «آلیس واکــر» ،جایزه بهتریــن بازآفرینی
موزیکال را هم به خود اختصاص داد.
«انســا نها» به عنوان بهترین نمایــش این رقابتها
برگزیده شــد و «رید برنی» بازیگر نقش مکمل آن،
جایزه این بخش را به خانه برد .این کار در بخشهای

بهترین بازیگر نقش مکمل زن (جین هود یشــل) و
بهترین طراحی صحنه هم برنده شد.
در هفتادمیــن دوره جوایز «تونــی» ،جایزه بهترین
بازآفرینی نمایشــی به «منظرهای از پل» آرتور میلر
اعطا شــد و در بخش بهتریــن کارگردانی «ایوو ون
هو» ســازنده همین اثر به عنوان برنده معرفی شد.
«جسیکل النژ» هنرپیشــه نمایش «سفر طوالنی روز
به شــب» نیز توانســت جایزه بهترین بازیگر نقش
اصلی زن را از آن خود کند.

«ادگرتون» پدر مهربان سینما می شود

تری ادواردز این فلم را براســاس فلم نامه ای از خود
کارگردانی می کند.
هم نام بودن نام فلم با یکی از داســتان های استفن
کینگ ،باعث شــد تا این تصور پیش آید که فلم نامه

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

برندگان مهمترین جوایز تئاتر دنیا معرفی شدند
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در این داســتان ،جوئل ادگرتــون در نقش یک مرد
خانواده ظاهر می شــود که اطرافیانش او را به عنوان
همسری همربان و پدری دل سوز می شناسند.
میــزان عالقه این مرد به خانــواده اش ،با ورود یک
غریبه مرموز در پشــت در خانه آن هــا ،به محک
گذاشته می شــود .داستان فلم ،تالش های مرد برای
محافظت از همســر و فرزندانش را بــه نمایش می
گذارد.
به نوشــته امپایر آنالین ،کلید فلم برداری فلم اوایل
فصل پائیز و شروع بارندگی زده می شود .برای تولید
این درام دلهــره آور ،هرینه ای  30میلیون دالری در
نظر گرفته شده است.
ادگرتون در باره کار تازه اش مــی گوید «:با آن که
داســتان فلم سرشــار از تعلیق و دلهره اســت ،اما
مضمــون آن کامــا خانوادگی و در دفــاع از بنیان
خانواده اســت .کاراکترم را در آن دوست دارم ،زیرا
تصمیم می گیــرد قاطعانه از خانواده اش دفاع کند و
هر خطری را در این رابطه ،با جان و دل می پذیرد».
«این درشــب می آید» دومین ساخته سینمایی تری
ادواردز پس از فلم تحسین شده «کریشا» است .این
فلم در جشنواره فلم های مستقل ساندنس ،دو جایزه
مهم هیات داوران و تماشاگران را دریافت کرد.

 40سال حبس برای بازیگر
آمریکایی

«مایکل جیس» بازیگر  53ســاله ســریالهای تلوزیونی و
فلمهــای هالیوودی به جرم قتل همرش به  40ســال حبس
محکوم شد.
«مایکل جیس» که بیشتر برای بازی در سریال «سپر» در نقش
یک مامور پولیس شــناخته شده است به جرم قتل همسرش
با شلیک گلوله در مقابل دو فرزندشان از سوی دادگاه جنایی
لسآنجلس به تحمل  40سال حبس محکوم شد.
این بازیگر آمریکایی از زمان دستگیری در ماه می سال 2014
به عنوان مضنون اصلی قتل همسرش 754 ،روز را در زندان
سپری کرده است.
بنابر اعالم سارنوال« ،مایکل جیس» که به سبب بدهی فراوان
ورشکسته شــده بود زمانی که از تصمیم همسرش «آوریل
جیس» مبنی بر طالق آگاه شده بود اقدام به شلیک به همسر
 40ســالهاش میکند و ســپس به پولیس اطالع میدهد که
همسرش را با تیز زده است.
به گزارش رویترز« ،مایکل جیس» که برای بازی در ســریال
«سپر» بین ســالهای  2002تا  2008به شهرت رسید ،سابقه
بازی در نقش کوتاهی در فلمهای سینمایی «فارست گامپ»،
«شبهای بوگی» و «سیاره میمونها» را نیز دارد.

اریک کالپتون :نواختن گیتار
برایم سخت شده است

میزان

حمل

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به خوشي حال بپردازيد.
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

ثور

زمانی که احســاس می کنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مســائل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشــید ،می بینید که همیشه بهانه ای می تراشید و انجام
این کارها را به تعویق می اندازید.

عقرب

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژی تان از بین
می رود سعی کنید فعال باشید و از انرژی تان بهر ببرید.

دیگران را نصیحت کنید تا گذشته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آورده اند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید زیرا با این کار می توانید
زندگی کامل تر و ساده تری را بسازید.

قوس

امروز فوق العاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هستيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسائل مادي تاكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

جدی

جوزا

سرطان

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
می باشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

اسد

امروز در حال حاضر شما بيشتر به پس انداز كردن پول عالقه منديد
تا به خرج كردن آن .بهتر نيست كه از نصيحت كسي استفاده كنيد
و ببينيد كه آيا راه درســت را در پيش گرفته ايد و يا اين كه چگونه
مي شود بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟

سنبله

دوست دارید با دوســتان و آشنایان معاشــرت کنید .می توانید
روابط دوســتانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدت هاست که با یکی
از دوســتان که از شما دور است ارتباط نداشته اید امروز با او تماس
بگیرید .از این که صدای شما را بشنوند خوشحال میشوند.

شــما قطع ًا هر بار كه با چالشــي روبرو مي شويد بسيار لذت مي
بريد ،و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير
را به نفع خود بچرخانيد .شما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه
در اطراف شــما دارد صورت مي گيرد قــوي تر و عاقل تر بيرون
آمدهايد.
امروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد مي توانيد به دست آوريد .اما گاهي به دليل شخصي ،از
اين كه كاري را به ديگران تحميل كنيد ،خجالت مي كشيد .خوب
شــما هم مي دانيدكه ديگران چه مي گويند ” :اگر تقاضا نكنيد،
هيچ چيزي به دست نمي آوريد.

دلو

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت روبرو
شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال استفاده
کنید .اگر وسیله ای برای منزل می خواهید یا قصد دارید لباس بخرید
با دقت به اجناس فروشگاه نگاه کنید.

حوت

یک دوســت یا همکار به نظر میرسد که قصد دارد روحیه شما
را افســرده کند .بنابراین به آنها اجازه ندهید .شما آموخته اید
که چطور با حســد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سال
های اخیر و حاال شــما می دانید که این شغل شما نیست که همه
احساس امنیت کنند.
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«اریک کالپتون» نوازنده نامدار گیتار راک و بلوز گفت که به
سبب برخی آسیبها ،در نواختن گیتار با مشکل روبهرو شده
است.
«اریک کالپتون» نوازنده و آهنگساز انگلیسی در گفتوگو با
مجله «کالســیک راک» اظهار کرد که هنوز قادر به نواختن
گیتار است ،اما این کار برای او دشوار شده است.
او همچنین توضیح داد :در طول یک ســال گذشــته ،درد
زیادی داشتم که از ناحیه کمر آغاز شد و اکنون پزشکان این
دردها را ناشــی از چیزی میدانند که به آن ،اختالل عصبی
(نوروپاتی) محیطی میگویند .اکنون نواختن گیتار ســخت
است و من پذیرفتهام که این بیماری بهبود نخواهد یافت.
«کالپتون»  71ساله که از جمله تأثیرگذارترین گیتاریستها
اســت ،همچنین گفت :با توجه به اینکه زندگی من همواره با
اعتیاد همراه بوده ،همین که زنده هســتم چیز بسیار بزرگی
است .در واقع باید خیلی سال پیش میمردم.
«اریک کالپتون» که بیستوسومین آلبوم استودیویی خود را
با عنوان «هنوز انجام میدهم» روانه بازار کرده است ،در دهه
 1970با آهنگهایی از جمله « »Croosroardsو «»Layla
به شهرت رسید؛ اما نبوغ ،دانش و استعداد هنری او در سایه
اعتیادش به هرویین و بعدها الکل قرار گرفت.
این نوازنده ،ترانهسرا و آهنگســاز انگلیسی که یک جایزه
گرمی نیز در کارنامه دارد و تنها فردی اســت که ســهبار به
عضویت تاالر مشاهیر راک اند رول درآمده است.
به گزارش بیبیســی« ،کالپتون» در سال  2013به سبب درد
در ناحیه کمر مجبور شد چند تور کنسرت خود را لغو کند.

