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 Reports  گزارش ها

    AA-AAگزارشگر پورتال        
   ٢٠٠٩ می ١٠   برلين، 

  
  

  
  گزارشی از محفل فاتحه گيری

  

  "الندځ"عـبد الجليل مرحوم استاد 
  

  در برلين
  

به . ، حفظ ارزشهای فرهنگی وطن است"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"هداف نشراتی پورتال يکی از مواد عمدۀ ا
، که اخيرًا  "الند"تأسی از همين اصل ، از خنياگر و آهنگساز بزرگ موسيقی معاصر افغانستان، استاد عبدالجليل 

  : آن مطالب ذيل  نشر گرديد به رحمت حق پيوسته است، يادبودی شايسته  در پورتال صورت گرفت، که ضمن
افغانستان، رخ در نقاب خاک کشيد ــ استاد " حنجره طالئی"خوانندۀ «،  زير عنوان ٢٠٠٩ می ٣ــ مقالۀ مؤرخ 

  جناب دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی ،ورتالپعضو فعال ، از قلم » هم به لقاء اهللا پيوست" الند"
از طبع شاعر نقاد، مبتکر و " عرض تسليت« زير عنوان " الند"د ، در رثای استا٢٠٠٩ می ٤ــ منظومۀ مؤرخ 

  "مختارزاده"پرکار افغان، و همکار گرانقدر، فعال و هميشگی پورتال، جناب نعمت اهللا 
از طبع استاد سخن و همکار گرانقدر و دائمی پورتال، " الند "،  در رثای استاد ٢٠٠٩ می ٦ــ منظومه مؤرخ 

هنرمندی که خاموش شد ــ يادی از هنرمند فقيد جليل « ، تحت  عنوان "اسير"استاد محمد نسيم جناب فخر الشعراء ، 
  .»"الند"

ضمن اين مقالۀ نافذ  و منظومه های شاهوار، از مقام شامخ استاد بزرگ موسيقی و کمپوزر توانای کشور، يادبودی 
  .در خور صورت گرفت

از طرف خواهر محترمه و خواهرزادگان ارجمند استاد، " الند"اد امروز دهم می، محفل شاندار  فاتحه گيری است
واز دلکش و آهنگهای آفغان سپاسمند که سالهای سال، از در اين محفل صدها ا. در برلين برگزار گرديده بود

نوازشگر استاد لذتها برده بودند، حضور يافتند و دين بزرگی را که آن ستارۀ درخشان رامشگری وطن بر ايشان 
  .اشت، اداء کردندد

نيز در اين مراسم اشتراک فعال " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"چند نفر از منسوبان و هواخواهان پورتال 
در يک گوشۀ سالون تمثال بزرگ و مکلل  استاد . محفل فاتحه از محافل عادی،  تفاوتهای بسيار داشت. ورزيدند

  .وئی استاد ناظر صحنه است و همه را زير نظر گرفتهگذاشته شده بود، و آن طوری که گ" الند"
، استاد افغان "پيروز"بعد خواهرزادۀ استاد فقيد،  داکتر محمد نذير . در ابتداء سوره هائی از قرآن کريم  تالوت گرديد

خوان نوا" مددی"سپس استاد عبدالوهاب . در پوهنتون تخنيکی برلين، از زندگينامۀ مامای بزرگوار خود حکايت کرد
محبوب وطن و تاريخدان ارجمند موسيقی، رشتۀ سخن را بدست گرفته و با زبان بسيار شيرين و کلمات جذاب و 

استاد مددی نسبتًا به تفصيل سخن گفت و بر گوشه های زياد . سخنها گفت" الند"آهنگين در مورد استاد فقيد 
  کارنامۀ استاد فقيد، روشنی انداخت 

  .د گفت و خدمات بيکرانی که استاد به موسيقی معاصر افغانستان انجام داده بودــ از مقام شايستۀ استا
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ــ از شاگردان بيشمار و هنرمندان بسياری سخن گفت، که در مکتب موسيقی استاد پروش يافتند، بالنده شدند و به 
  .شهرت و آوازه رسيدند

  .ــ از صدها و هزاران کمپوز شاهوار استاد، يادها کرد
  .در ممالک همسايه، مخصوصًا هند و ايران و تاجيکستان يادها کرد" الند"وبيت استاد ــ از محب

. ــ از سفر های هنری استاد تذکر داد، که ضمن آنسامبل راديو افغانستان، به ممالک آسيائی و اروپائی صورت گرفت
را در هند به آن مرحوم " دا طالئیخوانندۀ ص"ياد آور شد و گفت، که لقب " الند"ــ از آواز منحصر به فرد استاد 

  .عطا کرده بودند، يعنی در سرزمين موسيقی و در سرزمين ساز اواز، که رايگان به کسی لقب موسيقی نميدهند
ــ از زمانی ياد کرد، که در افغانستان و در جامعۀ افغانی هنر موسيقی را بديدۀ خوب نميگريستند و کسی که بدين فن 

ازين ناحيه، قربانيهای عظيم " الند"گفت، که استاد .  واقع قربانيی را به ذمه ميگرفتشريف روی می آورد، در
دروازه های موسيقی را بروی يک فاميل کشود و اهل  بيت خود، يعنی " موسيقی ستيز"داد، چون در چنين جامعۀ 

 و همه راهنرمند ممتاز خانم و فرزندان و خويشان قريب خود، همه را دلبستۀ موسيقی و سخت منهمک بدان ساخت
  .بار آورد

ــ از فرزند هنرمند استاد ياد کرد، که در کشور ايران تحصيل موسيقی کرد و اينک به حيث اهنگساز بسيار موفق و 
  .محبوب در جامعۀ ايران مطرح است

  . ــ از دوران هجرت و غربت استاد در امريکا سخن گفته و از آنچه آوارگی در انبان دارد
و کارنامه و دست آورد های بزرگ او صحبت کرد و در آخر از " الند"دی حدودًا نيم ساعت از استاد استاد مد

باب سخن را . محفل اجازت خواست، تا در بارۀ ستارۀ تابناک ديگر موسيقی افغانستان دقيقه ای چند سخن گويد
گفت، .  وارد افغانستان گرديدزبان پشتو،بطرف استاد روانشاد اولمير کشود و از اولين روزی که آن هنرمند بی مثال 

ن زمان جشن استقالل افغانستان با شکوهی خاص در کابل برگزار ميگرديد، در حدی که نه تنها شايقين از در آ
گفت، يکی از کسانی که به همين . واليات افغانستان، بلکه حتی از ممالک همجوار بديدن آن رهسپار کابل ميشدند

اول مير جوان، که . نام داشت" اول مير"فرضی ديورند، به کابل آمده بود، فردی بود، که منظور از آن طرف خط 
هفده هژده سال بيش نداشت، بديدن جشن استقالل افغانستان به کابل می آيد و چون از آواز خدادادی برخوردار است، 

ر شمع هنرش جمع گرديده و در بسا کسان پروانه وار دو. تان قرار ميگيردزود مورد توجِه اهل موسيقی افغانس
با اين شهرتی که اولمير در چند روز معدود، کسب کرده بود، ازش خواسته ميشود، که در روز . حولش حلقه ميزنند

در حالی که اول مير با اين خواندن . جشن پشتونستان آهنگی را با متن سياسی بخواند و اول مير همين کار را ميکند
 هنروران افغانستان قرار ميگيرد، در پاکستان مغضوب شده و ممنوع الورود اعالن خود، مورد استقبال شايان

بدين ترتيب اولمير در افغانستان ماندگار ميشود، و حتی نامزد خود را که در آن طرف خط ديورند مانده . ميگردد
 مددی، استاد اول مير جناب. بود، فراموش ميکند، نامزدی را که بسيار دوست داشت، و از دل و جان دوست ميداشت

از آواز بينظير استاد اول مير يادآور . را بزرگترين رامشگر و آوازخوان زبان  پشتو خواند، و الحق که چنين بود
  ..گرديد و از دسترس او به باريکی های آواز خوانی، که هرکس را بدان راه نيست

 کالم اهللا مجيد را سم هميشگی سوره های مخصوصنوبت به قاری رسيد، که برباز  از سخنان نافذ استاد مددی،بعد 
  . گفتند آمين قرائت کرده و دعا و تحيات فراوان بروح آن مرحوم مغفور، فرستاد که همه

در همين لحظه عضو فعال . را بگذارند و محفل را ختم نمايند" الند" قرار شد، که يک آهنگ مشهور استاد 
ی برخاسته از فاتحه داران اجازه خواسته، بر ستيج رفته و شعر گيرا و غم پورتال، خانم دپلوم انجنير نسرين معروف

ز حزين ميخواند، بسا در حالی که خانم معروفی اين پارچه را با آوا. را قرائت کرد" اسير"انگيز فخرالشعراء استاد 
تحه گيران نشسته بودم، من که در نزديکی بازماندگان استاد ، يعنی فا.  فاتحه گيران  اشک ميريختندًکسان، خصوصا

قرار " الند"ميديدم که قرائت آن مرثيۀ حزين و نوازشگر، تا چه حد، مورد تحسين و تسکين بازماندگان استاد 
  .گرفت

  در آخر آهنگ
  

  ـــــــذار من،   يک دمی بيا در کنار منار من گلعــای نگ
  هان روم، سبزه سر زند از مزار منپيش ازآنکه من از ج

  
  .تند، که باعث سرازير شدن بسا اشکها گرديد  را گذاش

ه فاتحه سپس هواداران پورتال، هم آن مضمون و هم آن دو قطعه مرثيه را که در نسخه های فراوان تهيه شده بود، ب
  . کردند، که با سپاس بدرقه گرديدگيران و فاتحه دهان توزيع

، مراتب تسليت  خود و پورتال را درج دفتر " نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"در ختم محفل منسوبان پورتال  
 مخصوص نموده و از خداودند بخشايندۀ مهربان، نياز کردند، که استاد کم نظير و اسطورۀ موسيقی افغانستان را

  مين يا رب العالمينآ!  مأواگزين بهشت برين  بگرداناد
   

    


