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  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠١٠ فبروری ٢٣برلين، 
  
  

  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  )م قـسمت هشت( 
  

  نوا گشت بی  آفـرينی شبی که حنجرۀ سحر
  

   شست سالاه ــخاطره ای از آن سوی پنج
  

 پنجاه و چارامسال . چيزهائی گفته شد، "مرحوم قاسم افغان"ی افغانستان،  در مورد اوستاد اوستادان موسيقدر بخش هفتم
تاريخ ه  ای را که بمقالهبدين مناسبت  . ميگذردافغانستان، " آيت موسيقی"و  " روزگارفريد"رگذشت آن از دتمام سال 
، ودمب پنجاهمين سالروز وفات استاد روانشاد نشر کرده بخاطر" افغان جرمن آنالين" پورتال  در٢٠٠٦ آگست ٢٨

سرگردانی قلم و خاطرات "  هشتم سلسلۀ قسمت، بحيث دو قصۀ جالب اضافیتازه و کامًال بيرون آورده و با آرايشی 
  .قرار ميدهم "نوستالژيک

" اميد"مۀ اين نوشته بر می آيد، اصل مقاله يازده سال پيش روی کاغذ آمده و اولين بار در هفته نامۀ چنانکه از مقد
  :گشتمنتشر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   ٧٤٨  شماره  در اميد"پنجاهمين سال وفات پير خرابات"نوشتۀ جناب داکتر عـنايت اهللا شهرانی را زير عـنوان 
خواندم و بياد هـفـت سال پيش افـتادم که در همين شب  و روز مقالتی بمناسبت چهل و سومين سال درگذشت استاد 

اينک همان نوشته را از آرشيف بيرون .  به نشر سپرده بودم"اميد" جريدۀ ٤١٩ در شمارۀ استادان خرابات، نوشته
 بزرگ  از آن استاد کوچکميکنم، که ذکر خيری " افغان ــ جرمن ــ آنالين"خوانندگان ارجمند سايت  آورده و تقـديم 

  . رفـته باشد
  

  نوا گشت شبی که حنجرۀ سحر آفـرينی بی
  

  "م بس استـ پريشانبعد امشب ديدن خواب"
  

را که تراويدۀ خامۀ پرتوان نويسندۀ  چيره دستيست، مدت ها پيش در همين نامۀ ارزنده خوانده " مرد و نامرد "داستان
نوشته های دلنشين جناب دگروال ناصر پورن قاسمی در .  يکبار بلکه باربار، و هـر بار از آن لذتها بردهنهبودم، 

 وفات استاد قاسم مرحوم هم در چند شماره از نظرم گذشت، که همچنان گوهـر شرح حال و سالروز چهل و سوم
 باز مطالب نابی در بارۀ استاد يافـتم و اين ٤١٦در شمارۀ . واالی اين نادرۀ دوران و نواگر بی انباز را باز ميگويد

  .بار از قـلم شيوای جناب عـبد االحد ناصر ضيائی
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 دهه از آرشيف قـفـس سينه ت استاد را بعد از سير بيش از پنج درگذشضمن اين چند سطر مختصر خاطرۀ  شب 
  :چند تقـديم خوانندگان ارجمند  ميکنمتی ابرون آورده و با حکاي

  
 يکسره به سوگ  نشسته و پيوسته آهـنگ های سردستۀ رندان و اوستاد اوستادان )١"(راديو کابل"شب غـمباريست، 

شا ليال بی " بگوش ميرسد، و زمانی سرودۀ "شيرين جان همدم من، دلبر من"گهی آهـنگ . خرابات را پخش ميکند
؛ اما آنچه بعد از هـر چند نغمه مکرر ...، "مشبزليخا دارم ا" و گهی "گل ببو خوب می راغی"، گاه " وفائی کا
  :شود، از کان و کيان ديگريست  شنيده می

  
   بدوزخ اليقـــم تکليف هجرانم بس استگر بهشتــم می سزد، وصل نکويانم بس  است          ور

  خوبرويانم بس است  و ادای   تمکين بار غـم دنيا َمِنــه          ناز و  من  بر دوش ـــلک ــــای ف
  بعد امشب ديدن خواب پريشانــــم بس است        از حديث زلف مشکين تو سرگــــــــردان شدم  

  
ــ از ) ٢(ز زبان شاعـر شوريده  و قـلندر مشربی ــ مرحوم صوفی عـشقـری استاد صاحبدل حال دل واپسين خود را ا

  .پيش ثبت کرده و برای دقايق آخرين به يادگار مانده است
نواخوانی که در جوانی سرمۀ چشم و نور ديدۀ شاه آزاده و بلند آوازه ای چون اعـليحضرت غازی امان اهللا خان 

ر دربار شاهان رشک يار و اغـيار را برمی انگيخت، خنياگری که در دل گرديده بود، رامشگری که مکان مکينش د
و ديدۀ هـنرپروران و نوادانان مأوا گرفـته و کسی از خراباتيان آباد دل کابل بسان او دلها را مسخر نکرده بود، و 

د؛ اينک در روزگار القـصه نواگر نوازشگری که در همۀ اين حال و احوال جز زه و تحسين و قـدر و منزلت نديده بو
قامت سروش چون شاخ پرميوه خميده، آواز ملکوتيش از نوسان باز مانده، . پيری زهـير گشته و سخت زمينگير

  .دست و پنجۀ هـنرورش لرزان گشته، و با اين حال تنگدستی و ناداری رنجهايش را دوچندان ساخته است
ج و الم پايان پيری هم بسر ميرسد، و استاد که اينک شتابان اما همان گونه که هـر پديده  را آغازيست و انجامی، رن

ِ  زندگی را سراسر پشت سر ميگذارد ؛ درست همان قـسمی "خواب پريشان"رهـسپار کوی جانان است، درد و رنج 
  :که سالها قـبل با آواز حزين سروده بود

   

  ."بعـد امشب ديدن خواب پريشانم بس است"
  

اسان و آن زبان گويائی که در نکته سنجی و سخندانی دست سّي. امشب. رگ؛ مرگ بوقـت رهاننده  ست مه چه وه  ک
آن زبان دوستنواز دشمن شکن دگر در حلقـوم خوابيده، دلدادگان موسيقی . اديبان را از پشت بسته بود، خاموش گشته

  . مبدل ساخته است"ن ساز و آوازيتيمکدۀ  فـرزندا"را در درد بی درمان هجران ابدی سوزانيده و خرابات کابل را به 
  

  : و سالها پيشتر ازين 
وقـتی سردار محمد داوود خان بجای سپهساالر شاه محمود خان بر اريکۀ صدارت افغانستان تکيه ميزند؛ از کارهای 
پر سر و صدايش اعالن سفـر بری عـسکری بمقابل پاکستان است، که بيکباره آرامش را در منطقه ميشکند و دشمـن 

، قـصه ميکردند، که مردم )٣(کسانی که در همان زمان از نزديک شاهـد اوضاع بودند. ا به لرزه اندر ميکندر
  :پاکستان سر از پا گم کرده و در اضطراب عـظيم بسر ميبردند و ميگفـتند، که

  

  ."باز پتان ياغی شده"
  

ک قير مقابل مکتب دم و هر روز از سر بو"حبيبيه"ششم مکتب جليل پنجم و يا فکر کنم که در آن هنگام در صنف 
 "  افغانستانبيرق"يات رسيده، بر جبين  موتر های چکله از والی جلب شده را می ديديم که سوار بر موترپشکی ها

  .  را سر ميدادند "شکست کفار"  و  "يا چار يار"را نصب کرده و در هر نقطه نعره های " اهللا  اکبر"و 
 بين افغانستان و پاکستان به اوجش رسيده  بود ،  باری همان سرود معـروف استاد قاسم در آن هـنگام که جنگ لفـظی

اين سرود ( از ورای امواج راديو طنين می انداخت ، طنينی که ابهت يک ملت خشمگين را چه نکو ترسيم ميکرد 
  ) :ه استاحتماًال در آستانۀ معرکۀ استقالل وطن از حنجرۀ افـسونگر استاد بيادگار ماند

  
  ر در بر قـطرۀ طـــــوفانيمـــــــم          بحــــــــــــيناز دارد بی سر و سامان
   بود آســـانيم ر کســـــهــ ردانيم          مشکل ـــــــــآسمانسيـر است سرگــ

  ـــانيمــــــــــــگر ندانی غـيرت افغـ
  ون به ميدان آمدی ميدانيمـــــــــــچ

  ــارزارـــــــ   می نترسد از نهيب کــ  دار؟      ير وـمان گکيست افغان در ز
  ردانيمـــــ روگ از خــصم      کی بود  ـار   ــغـيرت اسفـنديــ رستم  رشک 

   افغــــانيم ر ندانی غـيرتـــــــــــگ
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  ون به ميدان آمدی ميدانيمـــــــــــچ
 را با " که بوسه بر لب شمشير آبدار زند       وس ملک کسی تنگ در بغل گيرد عـر"و بعـد شاه بيت 

  :نعـرۀ ارغـند بر زبان رانده، ادامه ميدهـد 
  

  ردار منــــــ   جنـگ باشد کار من ک ـار من     کی بغـير از جنگ  باشد  کـ
  ترسانيم  می چند ای خــــصمه    تا ب شد فـرار از جنگ ننگ و عار من     

   افغــــانيمر ندانی غـيرتــــــــــــگ
  ون به ميدان آمدی ميدانيمـــــــــــچ

  
اين سرود که فـطرت سالحشوری افغانان را به نکوترين وجهی تمثيل ميکند، کيفـيت خود را در آواز با تمکين استاد 

ت ، و اگر راست گويم، ساز و آوازی بدين جذبه و آهـنگی بدين عـظمپوز آهـنگينش در حد کمال رسانيدهو انتخاب کم
  .تاکنون از بنی بشر نشنيده ام

  
اينجا که قصه سر کشمکش با پاکستان است و از سفربری عسکری حديث ميرود، چرا خاطرۀ يک روز مظاهره را 

  :؟بر زبان نيارم؟؟
معلم جناب . صبح روز است و در صنف درسی در ليسۀ حبيبيه نشسته ايم و به مضمون جغرافيا گوش ميدهيم 
ۀ مکتب اکيدًا امر شده بود، رااز طرف اد. کۀ مظاهرات برخاستـُکشـُش، که مۀ صنف هم آراماست و ه" مهدی آرام"

 نفر ان بلند شده رفت و ديديم که چندينه چياز بيرون آواز مظاهر. رکت نورزندکه شاگردان مکتب در مظاهرات ش
رودی صنوف را از داخل  و دروازۀچون . ها گرديدند  ريخته و داخل صنفباز سرکردگان مظاهرات بداخل مکت

در پيش روی بچه ها قرار  خود را به داخل صنف انداختهزرگ بره چيان از کلکين های ظاَهه بودند، ُمقلفک کرد
  : زدندبلند نعرهو به آواز گرفته 

   

  »شما پشتونستانه نميخوائين؟؟؟« 
  )شما پشتونستان را نميخواهيد؟؟؟(

    
خود پريده و خود را از کلکين ها به صحن مکتب انداختيم و به صف با همين يک جملۀ شور انگيز همه از جای 

 ميکردند، ما هم  هانرات را نميدانستيم، ولی آنچه کالالبته در آن وقت مفهوم مظاهره و تظاه. مظاهره چيان پيوستيم
 دار و ندارش را  وور گشتهمله  بعدًا رفتند و بر سفارت پاکستان حمظاهره چيان. همان را طوطی وار تقليد ميکرديم

  .زير و زبر کردند
   

  :از استاد قـصه های زيادی  سر زبانها بود، از جمله 
کسی از حاضران ــ احتماًال از جرگۀ مال مزاجان دين نما و از قـماش فـرهـنگ . روزی استاد در محفـل دوستان است

  : استاد ميفـرمايد .  ميداند"کار حرام"ستيزان بی معنا ــ به مذمت موسيقی پرداخته و استاد قاسم را مرتکب 
فـرض کنيم که رزق و روزی در طاقچۀ بلند قـرار دارد و دست هـيچکدام ما بدان نميرسد؛ ما طبله و سارنگ را 

  )٤( .زيـر پا ميگذاريم، تا بدان دست يابيم  و شما قـرآن و کتاب خدا را
 پر درد و رنجی دامنگيرش شده بود، باری به دوستان استاد قاسم که در پيری روزگار فالکتباری داشت، و مريضی

قـصه کرده بود، که روزی خود را در آئينه ميبيند و چهرۀ تابناک پيشين را اينک تيره و تار می يابد، رو به آسمان 
  : کرده ميگويد 

  ."الهی مه ايوب صابر نيستم، مه قاسم سازنده استم"
  

اخوشی بيدرمانی بسراغـش آمده و سيمای درخشانش را چون شب ظلمانی ايام پيری استاد را زير شکنجه گرفـته؛ ن
در همان روزگار ُعـسرتبار که مضيقۀ ُمعاش . تاريک ساخته، چندانکه حتی دوستان از نزديکی با او اجتناب ميورزند

هی روزی با همين چشمداشت را. ی ميشدههم سخت ميفـشردش، بعضًا از بارگاه شاه برايش معاونت و دستگيري
در لحظه ای که حاضران . دربار ميشود، ولی با پذيرائی سرد و کم مهری درباريان و مقـربان پادشاه مواجه ميگردد

از حضور استاد قاسم احساس ناراحتی ميکنند و کسی از سر لطف نيم نگاهی هم به او نمی افگند، آری درست در 
ستاد شتافـته، تنگ در يکه راست سوی ا. ظاهـر ميشود،  و اعـليحضرت محمد ظاهـرشاههمين لحظه در باز گرديده 

درباريان از رويۀ نوازشگر شاهانه و بی مروتی خود، غـرق در عـرق . آغـوشش ميکشد و غـرق بوسه اش ميکند
  )٥.(خجلت ميگردند، و اين قـصه ارگ شاهی را فـرا ميگيرد و برون از قـصر شاه در همه جا می پيچد

  
 به ياد آن شهريار آزاده ميبوده ازی امان اهللا خان داشت، هميشهتی خاص به اعليحضرت غد ارااستاد قاسم که عالقه و

 گرفته نميتوانست، استاد قاسم هميشه همان دوبيتی معروف را" امان اهللا خان"ترس نام در زمانی که کسی از . است
  :ام ميخواندمتتام و  ميخواند و در همه جا با جرأت خويش، "زليخا دارم امشب"ضمن ترانۀ خود را 
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  ربانت شوم نارنج دستی        ز بويت زنده يم هر جا که هستیــــــبه ق
  م کافر شدی، بت ميپرستیـــــئی نه کاغذ ميفرستی        مگ ميانه خود

  
 ــ متصدی )گذرگاه(ست ارجمندم، جناب عارف جان عزيز همين چند لحظه پيش که از طريق سکايپ با دو

 از سه ــ  مشغول قصه بودم و ذکری فران»"ليموژ"انجمن فرهنگی افغانان شهر «  و سرپرست "اميانانتشارات ب"
 مبذول شده "استاد قاسم مرحوم" و از قسمت هفتمش که به " نوستالژيکسرگردانی قلم و خاطرات"سلسله مقاالت 
خوشحال گشتند و ضمنًا . م خواهم کرد تقديز چيزی در مورد استاد قاسم مرحومبه ايشان گفتم که فردا ني. است، رفت
  .بان راندندر ز جالب ذيل را بدو قصۀ

من بار بار آزمايش . نامند" صيفی"رخ بدهد، کار در اصطالح کابلی به کسی که امری را پيشگوئی بکند و همان 
ائی که بيان قصه هو امشبه اند، از جمله همين ارتباط تلفونی " صيفی"هم " گذرگاه"گفته های جناب بسا کرده ام که 

  :و آن دو قصه ازينقرارند. ميخوردمن  دقيقًا بدرد مقالۀ فردای
  

  :گفتند  :قصۀ اول
ــ که از ) شهزاده"(شازده"، پسر مرحوم شازده عبد الغزيز ــ مالک سرای مشهور "سدوزیجان رحيم "جناب 

 ايتاليا به ز سفر قريب الوقوع خود بهروزی با استاد قاسم افغان سر خورده و ا،  ذوق کابل بودجوانان شيک و خوش
  :گفت . ايشان حکايت ميکند

ين خبر شادمانه شده و سفارش نعمتی خداداد نصيبش گشته باشد، از شگفته و ستان دلشباغاستاد قاسم مثل اينکه 
 خان بوسه  نازنين امان اهللاز دو چشم" قاسم"د و از طرف ان اهللا خان برون اعليحضرت امدد، که در ايتاليا بديميکن
، ميشنود که  مصروف نان خوردن استید و در رستورانبسر ميبرهمان است که روزی که در ايتاليا . دبگير

د آورده و ميداند که وقت رساندن آن ايفورًا فرمايش استاد را ب. دناعليحضرت امان اهللا خان نيز درآنجا تشريف دار
 زرفته، سفارش و پيام استاد قاسم  را بر زبان آورده  و ايحضرت همان است که به حضور اعل. پيام رسيده است

  .چشمان امان اهللا خان بوسه ميستاند
  

  :قصۀ دوم 
 قصه کردند، ساعت ساز ــ ساعت ساز مشهور کابل ــاز پدر بزرگوار خود، محترم عبد العزيز خان " گذرگاه"جناب 

از . دنر شفاخانۀ مشهور آنجا داخل بستر ميشو، دند  سويس رفته بودBaselکه وقتی برای تداوی به شهر بازل 
اين فرصت طالئی را . د که اعليحضرت غازی امان اهللا نيز جهت تداوی در آنجا بستر گشته اندنتصادف نيک ميشنو

 خان حتی د، که اعليحضرت امان اهللانتعجب در می ياببا . دنغنيمت شمرده و به زيارت و عيادت امان اهللا خان ميرو
 ه را با خود آورده و هر روز"ميرزا نظر" و" استاد قاسم"گراموفون گ از ريکارد های  هم بسته ای بزردر شفاخانه

 ميکنند که شاعليحضرت بستۀ ريکارد ها را در دسترس جناب ايشان گذاشته و سفار. دنبه آهنگهای ايشان گوش ميده
را خريداری کرده منظور خاص تيب ريکاردری بدين . هم همين کار را ميکنند" عزيز"از آنها کاپی بگيرند و جناب 

  :که ست آنچه را جناب عزير نميدانند اين .زرگ تيپ ريکاردر ميکنندب را ثبت فيته های و تمام آن آهنگها
چند روز بعد . و اين آخرين ديدار با يک وطندار عزيز استگی اعليحضرت غازی رو به افول نهاده  ستاره زند

 قاسم، د در حالی که از طريق آهنگهای ملکوتی استا جان به جهان آفرين ميسپارند؛خانهاعليحضرت در همان شفا
  .ی باقی ميشتابندرارؤيای وطن را در آغوش کشيده، از دار فانی  به س

استاد " را تقديم استاد يعقوب قاسمی، فرزند ارشد ی اعليحضرت غازیبعدًا در کابل آن تحفۀ گرانبها" جناب عزيز
  . افغانستان، حکايتها همی کندی از عشق اعليحضرت به ساز و آواز پدر موسيق مينمايد و"قاسم

  :خرۀ اصل مقاله را حسن ختام اين نوشته ميسازمبا ختم اين دو قصه ، مؤ
     

پيشنهاد محترم ناصر ضيائی چقـدر بجاست؛ واقعًا ميسزد که استاد قاسم مرحوم بحيث شخصيت ممتاز و برازنده 
  .ا، مورد تکريم و تبجيل ملت قـدردان افغان قـرار گيردترين نماد موسيقی م

  

    بادهاو از ما ، درود و دعا                          
  !           بر روانشاد استاد
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  :توضيحات 
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ياد " کابل راديو"يا " راديو کابل" در آن زمان افغانستان فقط يک فرستندۀ راديوئی داشت که در کابل بود و بنام  ــ ١
  .را بخود گرفت" راديو افغانستان"ميگرديد، که بعد ها انکشاف داده شده و نام 

شور "ــ در امتداد " بابای خودی"، شاعر وارسته و زيباکالمی بود، که در گذر "غالم نبی عشقری" صوفی ــ ٢
دکانش منزلگاه اهل . دکان صحافی داشت و نسوار نيز ميفروخت" پاينده محمد زهير"در زير منزل مرحوم " بازار

چند نفر از دوستان و ارادتمندان را در آنجا هر وقتی از پيش روی دکان محقرش گذر ميکردم، . دل و مردم حال بود
  .نيز در همانجا بديدارش ميرسيدندشاعران بنام . ميديدم، به شمول استاد مرحوم سراهنگ؛ بابای موسيقی

 بزيارت ٢٠٠٢عشقری در شهدای صالحين آن طرف باغچۀ سيد، قرار دارد و وقتی در اکتوبر مقبرۀ مرحوم 
  .رد خدا و شاعر وارسته را نيز زيارت کردمحضرت کابل رسيدم، آرامگاه آن م

چيزی نوشته " عشقری"کسی در بارۀ اصل و نسب مرحوم " اميد"در يکی از شماره های چندين سال پيش جريدۀ 
، تاجر مشهور و سخاوت پيشۀ دور "شير محمد آرتی"وی آن مرحوم را نواسۀ . بود، که قطعًا مغاير واقعيت است

من . دين آرتی ــ آن انقالبی جوانمرد و از اعضای فعال مشروطيت دوم ــ قلمداد کرده بودامانی و پدر غالم محيی ال
شنيده ام . رد مينمايم" مرحوم عشقری"ميباشم، هرگونه قرابت خانوادگی را با " شيروی آرتی"که خود نواسۀ مرحوم 

ست، که بعد از سيم و زر و مال دنيا ، قرابت داشته اکه نيز تاجر بوده" داده شير "که آن مرحوم با خانوادۀ مرحوم
  .خيری نديد و گوشۀ فقر و عزلت گزيد

در کراچی " بانک ملی افغانستان"ــ نمايندۀ " عبد الواسع معروفی" ــ من اين قصه را همان زمان از زبان کاکايم، ٣
  ! و خاطره اش گرامی باد را شخصًا از زبانش شنيدم؛ خدايش بيامرزاد "باز پتان ياغی شده"ــ شنيده بودم  و جملۀ 

 ــ اين قـصه را که من از زبان پدر مرحومم بياد دارم، پسانها در خالل اشعار استاد سخن خليلی ــ که رحمت حق ٤
 کليات اشعار استاد خليل اهللا خليلی، به ٤٣٩صفحۀ (خواندم " نغمه سرا"بر او باد ــ در قالب مثنويی رسا زير نام  

 ی ديگر استاد خليلی موضوع قـصه را طور ).، تهران١٣٧٨چاپ نخست  ، نشر بلخ، کوشش عـبد الحی خراسانی
خوبی برقـرار ساخته ه ،  ب"واعـظ" را با آن "استاد قاسم"می آورد، که از نظر من رابطۀ منطقی گفـت و شنود 
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رمند عاليرتبۀ دارالتحرير شاهی و بگمان  ــ حکايت باال را نيز از زبان پدر مرحومم عـبدالواحد خان معروفی ــ کا٥

  .اغـلب حاضر در صحنه ــ  شنيده  بودم
   

  


