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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Music&Arts  هنر و موسيقی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  2009 می 3    برلين، 
  
 
 

   افغانستان" طالئیحنجـره"خوانندۀ 
  

  رخ در نقاب خاک کشيد
  

  اهللا پيوست هم به لقاء "ځالند"استاد 
  

  ونـ راجعانا هللا و انا اليِه
  

  
  

و نامدار  زدم و خبر ناگوار درگذشت خواننده و آهنگساز "بی بی سی"، که سری به سايت بود صبح دمِکدم 
  :را اينطور خواندم " الند"وطن، استاد عبد الجليل هردل عزير 

جليل زالند يکی از پيشگامان موسيقی معاصر افغانستان ديروز پنجشنبه به سن هفتاد و چهار سالگی به دنبال « 
  .مريکا بدرود حيات گفتارنيای وفييک بيماری طوالنی در شهر تارزانا در کل

 آخرين روزهای زندگی پدرش گفت که پدرش ۀد که او نيز آوازخوان است در باريل زالنسهيال زالند دختر جل
خواست در کشورش باشد و همانجا آرام بگيرد، اما بيماری امانش  می کرد ويشه از ميهن و هم ميهنانش ياد ميهم
  .نداد

پدرش به شدت خانواده اش سهيال که پرستاری و مواظبت از پدرش را تا آخرين لحظات به عهده داشت، می گويد 
  .را دوست داشت و نسبت به دخترانش بسيار مهربان بود

جليل زالند از نخستين آوازخوانان آماتور بود که در دهه پنجاه ميالدی، مديريت موسيقی افغانستان را به عهده 
 موسيقی امروزافغانی او در همکاری با ساير آماتورها کوشش بسياری را برای ايجاد موسيقی پاپ افغانی يا. گرفت

  .انجام داد
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موسيقی پاپ افغانی ترکيبی است از موسيقی هندی، موسيقی محلی و آهنگ های فولکلورافغانی به زبان های 
جليل زالند در جمع آوری و تدوين مجمع آهنگ های فولکلوريک زير نظر عبدالغفور برشنا، . فارسی دری و پشتو

  .ر کوشيداولين رئيس راديوی افغانستان، بسيا
بر اساس شعر " ای ساربان آهسته ران"زالند در سفری که پيش از انقالب ايران به اين کشور داشت، با آهنگ 

بر اساس يک ترانه محلی شمال افغانستان، در ميان شنوندگان ايرانی جای " من آمده ام که عشق فرياد کنم"سعدی و 
  .پا باز کرد

مست و ننگيالی اولين آرکستر موسيقی را در راديو افغانستان ايجاد کرد که يک با سليم سرداو در همکاری بسيار نز
از شهرت منطقه ای برخوردار شد و آهنگ هايی که در آن سال ها به همت نوازندگان و آوازخوانان جوان ضبط 

  . ماندگاری از موسيقی افغانی است که تا حال طراوت و تازگی داردۀ گنجينشد تاکنون
شهرت يافت و بسياری از آوازخوانان جوان تالش داشتند تا از او پيروی " هنرمند حنجره طاليی "زالند به عنوان

  .کنند
او ترانه های بسيار ساخت و اجرا کرد، آثاری . جليل زالند در آواز خوانی و آهنگسازی، استعدادی خوب نشان داد

 . می گذاردکه از او يک چهره ماندگار در تاريخ موسيقی معاصر افغانستان برجا
  

  
  

  سارا همسر جليل زالند نيز خواننده بود 
  

" من آمده ام"، "ای نگار من"، "ای شعله حزين، ای درد واپسين"، "ای زهره، ای ستاره زيبای آسمان"آهنگ های 
  .از آهنگ های ماندگار و همه پسند زالند است" دلبرکم بيا به کابل بريم"و 

بر اساس شعر " ای ساربان آهسته ران"زالند در سفری که پيش از انقالب ايران به اين کشور داشت با آهنگ 
افغانستان، در ميان شنوندگان ايرانی جای  محلی شمال ۀبر اساس يک تران"  عشق فرياد کنممن آمده ام که"سعدی و 
  .شعرهای فروغ را خواند و آهنگ هايی برای گوگوش ساخت. پا باز کرد

او همانجا درس خواند و در معرفی .  تحصيل فريد زالند پسر جليل زالند در ايران فراهم شدۀدر اين سفر زمين
  .هم برازنده ای گرفتآهنگ های افغانی و آهنگسازی برای آوازخوانان معروف ايران س

دختر کنار پنجره تنها نشست "او در ديدار با مادر فروغ فرخزاد در ايران در يک ساعت يا کمتر از آن روی شعر 
  .آهنگی ساخت که بسيار جذاب و شنيدنی است" و گفت

) ته گفته نتانیوقتی عاشق شوی راز دل(در سال های پسين، هايده آواز خوان ايرانی يکی از ساخته های آقای زالند 
اين آهنگ را زالند بر اساس شعر عبداهللا شادان برای دخترش سهيال زالند . را پسنديد و اجازه خواست آن را بخواند

  .ساخته بود
د و جمهوری دموکراتيک خلق را جليل وسرودهای ملی افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه، جمهوری محمد داو

  .ماسی زيادی خوانده است که هنوز از بهترين ها به شمار می آينداو ترانه های ح. زالند ساخته بود
همسرش سارا زالند سال ها در راديو آواز خواند که از صدای . زالند يک خانواده هنرمند را رياست می کرد

يد سهيال زالند و شهال زالند از چهره های ممتاز آوازخوانی به شمار می آيند و پسرانش فر. جذابی برخوردار بود
ختم نقل  (».استاد زالند دو پسر و يک دختر ديگر نيز دارد. زالند و وحيد زالند آواز خوان و آهنگسازان موفق اند

  )قول
  

ی چکوسلوواکيا ميسر "برنو" سال پيش در شهر 46 ، يعنی دقيقًا 1963 در سال "ځالند" با استاد اولين ديدار
 Brünn ــ در المانی Brno" برنو"ت نظامی در شهر با گروپی از محصالن افغانی جهت کسب تحصيال. گشت
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ی چکوسلوواکيا، بسر ميبرديم، که آوازۀ آمدن گروه آواز خوانان و نوازندگان برجستۀ "موراويا"ــ واقع گويند 
 شده بود ، که از کانسرت هنرمندان اعالنات و فاليرهائی نصبدر هر گوشۀ شهر . راديو کابل در شهر پيچيد

فکر کنم که دو روز پيش . روزها گذشت و روز کانسرت نزديک ميشد. نويد ميداد" کستر راديو کابلآر"برجسته و 
شهر که نامدار ترين " گراند هوتل"شده و در " برنو"از برگزاری کانسرت، گروه هنری افغانی تشريف فرمای 

دن ايشان ميرفتيم و در البی هوتل دسته دسته و يکه پر يکه پر ، بدي. بود، رحل اقامت افگند" برنو"هوتل آن زمان 
هنرمندان با نام و نشان آن زمان که در رأس همه ميرمن . معرفی شده و لحظاتی را با ايشان به صحبت ميپرداختيم

" پيک هنری"،  اين  زبده و استاد ننگيالی قرار داشتند، با خيلی از نوازندگانځالندرخشانه، استاد اول مير، استاد 
هر کدام  از يکصد و پنجاه نفر ــ و باآلخره روز کانسرت دررسيد و ما همه ــ جمعًا بيشتر. ند ميدادافغانی را تشکيل

با چکی هم جمع شده و ديگر عالوه بر اين حدودًا سه صد نفر، صدها عالقه مند .  خود حضور يافتيم چکی با دوست
  . باشکوه منتظر کانسرت نشستيماين انبوِه

بعد در بارۀ . ان شايسته هنرمندان افغانی را به حيث مهمانان عاليقدر شهر خيرمقدم گفتانونسر چکی آمد و با سخن
غاز اولين هنرمندی که به هنرنمائی آ. موسيقی افغانستان و آرکستر راديو کابل و هنرمندانِ  حاضر، سخنها گفته شد

 گرديده و از طرف انونسر به بود، که با قد رسا و بلند و جامۀ دلکش سرخ وارد صحنه" رخشانه"کرد، ميرمن 
بدرقه و چک چک ما حد و . حيث اولين آوازخوان افغانستان معرفی گرديد، که در خارج افغانستان هنرنمائی ميکند

بعد استاد اولمير وارد . خانم رخشانه خواندنهای دلکشی کرد و مورد استقبال شايان قرار گرفت. حصر نمی شناخت
سپس نوبت به استاد نامدار ديگر .  خود باصطالح قـُوت از سر ما پراندانه و استادانۀبا خواندنهای جانستيج گشت و 

همانطوری که از نام درخشنده اش " ځالند"استاد ". ځالند"رسيد و وی کسی ديگر نبود، غير از استاد عبدالجليل 
چندين . ــ سخت نکو درخشيداست " درخشان"در معنای و کلمۀ زيبای پشتو " ځالند"خوانده ميشد ــ " ځالند"يعنی 

هنوز " ای زهره، ای ستارۀ زيبای آسمان"و " شبهای باميان"خواندن کرد که از جمله دو خواندن بسيار مشهورش 
  . سال تخت ميگذرد، در گوشهايم طنين می اندازند46که هنوز است و از آن صحنه 

  :ک انبساط خاطر بياورد؟ چه باک دارد که ضمن سخنان جدی و اعجاب آور، گپی هم بزنم که اند
" نوت"هردو ــ در قيد " ساز و آواز"در ممالک اروپائی، هنر موسيقی بشکل علمی آن تدريس ميشود و آهنگها ــ 

" زبان مکتوب موسيقی"ا در قيد بلی؛ درين سامان هر آهنگی را گوي. درآمده و هيئت مادی و جاودانگی پيدا ميکنند
آشنا باشد، " خط موسيقی"هر کسی که با . تفادۀ عامه و همگانی واقع شود اس صبغتی ميدهند، که موردآورده و

  .گ نا آشنا را از روی نوت بنوازدميتواند هر آهن
به . ، يعنی که هنرمند بايد، از روی نوت بنوازد"علی آباد شهر است"در افغانستان مسکين ما هم شنيده بودند که 

قرا داشت و نوتهای آهنگها را روی آن گذاشته " نوت گير"همين نسبت پيش روی هر نوازنده، همان ميزک مشهور 
رکستر مشهور راديو کابل را ميساختند، گويا از روی بودند، و اينطور وانمود ميکردند، که نوازندگان افغان که آ

ايشان .  نميبردندمگر بوئیوت واقعًا به تمام معنی ــ ما از نوت و ُم" ماهر"نوازندگان ماهر ــ . نوت مينوازند
سرپرست هيئت هنرمندان شايد ميخواست، . آهنگها را در مغز خود ثبت کرده بودند و به نوت هم ضرورتی نداشتند

دان ما را مدرن و آشنا با ُرموز ارزشهای غربی نشان دهد، ازينرو تجويز شده بود، که در پيش روی هر هنرمن
نوازنده، نوت آهنگها گذاشته شود، تا تماشاچی بی خبر از دنيا اين طور فکر کند که گويا ايشان از روی نوت 

همينکه چندين آهنگ خوانده شد و زه . ش ميگردندنمانده و باآلخره فاو پنهان رازها اما هميشه سر به ُمهر . مينوازند
 پرسيد، که نوازندگان هيچ نوتها را ورق نميزنند و بطرف آن سين تماشاچيان را برانگيخت، دوست چکی منو تح

اطر حفظ برايش گفتم، نوازندگان ما با سيستم نوت موسيقی آشنا نيستند و اين کار را فقط بخ. هيچ نظر نمی اندازند
  . کرده اندپيشه" پرده پوشی"عی  ظاهر و نو

   
در اواخر دهۀ هشتاد قرن گذشته بود، که استاد . ؛ در برلين غربديدار دوم و آخرين ديدار در برلين دست داد

با ولعی . برلين شده و افغانان مقيم برلين را با آهنگهای پرکيف خود، سرشار ساختتشريف فرمای " الند"
استاد ما را دير در انتظار نگذاشته روی . ه و در نزديکی تربيون جای گرفتيمزائدالوصف به محل کانسرت رفت

استاد آهنگهای مشهور و . ستيج ظاهر گرديد و شروع نمود به خواندن؛ خواندنهائی که واقعًا زنگ از دل ميکندند
استاد در . زه در می آوردرنوستالژيک خود را عرضه ميکرد و کوه کوه چک چک و هورا، فضای سالون را به ل

خالل هر آهنگ ، لطيفه و فکاهی هم ميگفت و واقعًا فکاهی ها را آنطور عرضه ميکرد، که سالون خنده باران 
ِ   وطندارانِ تيج پائين آمده و خواست بهخوب به ياد دارم، که استاد بعد از عرضۀ چندين خواندن آبدار، از س. ميشد

با ايشان ، يرود، که از جا برخاسته، استاد را تنگ در آغوش کشيده از يادم نمهيچ . مسحور، اندک نزديک تر گردد
  : بغل کشی کرده، رويشان را  بوسيده  گفتم " سه بار"رسم وطنی و شرعی ه ب
  

  »!!!که زنگ دل ما ره کندی، زنده باشی استاد « 
  

  .   يدنده ، بوسبرخاستند و استاد را در آغوش گرفتبعد از من يکی دو وطندار ديگر نيز از جا 
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با قدر و " الند"در خانوادۀ ما نام استاد . را شنيده و از آن لذتها برده ام" الند"تا حافظه ام قد ميدهد، آواز استاد 
عاصر نام استاد با موسيقی ُم. گرفته ميشد و همه از آواز و آهنگهای آن هنرمند کم مانند، کيف ميکردندخاص عزت 

بود و استاد " برشنا"او خود شاگرد استاد . ن بسيار پروردۀ مکتب موسيقی اويندافغانستان عجين گشته و هنرمندا
که شخصيتی " برشنا"استاد عبدالغفور . شاگرد اوستاد اوستادان موسيقی افغانستان، يعنی استاد قاسم افغان" برشنا"
عبدالجليل "ر موسيقی، همانا يکی از شاگردان برازندۀ او د. بود، در هر رشته شاگردان بيشمار تربيه کرد" ذوفنون:

 دو خدادا) جبلی(آواز آن فقيد، که مجبول . بود، که از استا بسيار آموخت و بعد خود بدرجۀ استادی رسيد " الند
بدون . استاد تنها به خواندن اکتفاء نکرد، بلکه دست به کمپوز کردن آهنگها هم زد. بود، باالترين سرمايۀ وی هم بود

اران آهنگ دلکشی که از حنجرۀ هنرمندان بيشمار به يادگار مانده و در دلها نشسته  اند،  شک صدها و بلکه هز
  .بوده اند" الند"کمپوز استاد 

. وانندۀ افغان از چنين آواز تر و دلکش برخوردار بودهيافت، و الحق که کمتر خشهرت " آواز طالئی"او به خوانندۀ 
ترمش هنرمند بار آمدند؛ فرزندان و حتی خواهرزادگان استاد نيز بدين فن از برکت استاد، تمام فاميل و خانوادۀ مح
، آهنگسازيست توانا که در ايران " الندفريد " فرزند برومند استاد، اعنی . شريف دست يازيدند و انهماک ورزيدند

ز نام و آوازۀ نيک و ن سامان ابرازندۀ ايران آهنگ ميسازد و در آ وی برای آوازخوانان. رد، بسيار بسزاشهرتی دا
را ميشنويم، درک ميکنيم که از پدرچقدر تأثير موسيقاری " الندفريد "وقتی خواندنهای  . سرشار برخوردار است

  .پذيرفته است
، که سالها در آن مؤسسه ايفای وظيفه "حسين انوش"هنرمند برازنده و نطاق مشهور راديوتلويزيون افغانستان، آقای 

  :نموده، قصه ميکرد 
" الند"مصروف اختالط بوديم، که يکبار استاد  و همکاران روزی در شعبه ای از راديو افغانستان با ياران « 

را آورد و بعد با همان ديدۀ اشکبار رفت به ستوديو و " استاد برشنا"وارد اتاق شد و با ديدۀ اشکبار خبر درگذشت 
  :آهنگ مشهور استاد برشنا را خواند که 

  
  در کنار من   بيا  دمی يک ـــــــذار من، دلع ،ای نگار من 

  سبزه سر زند، از مزار منپيش ازانکه من از جهان روم ، 
  

در آستين داشت، ميخواند و باران اشک از ديدگانش را اين آهنگ  را که پيک مرگ استادش " الندبلی؛ استاد 
من همين آهنگ را در صدر چند آهنگ آن . د اين آهنگ حزين را ميشنيدنو مردم سراسر افغانستان،سرازير بود، 

فقط يک کليک و دکه زند، تا آهنگها از  باالی هر لنک دخوانندۀ ارجمن. هنرمند نامدار و فقيد وطن، ميگذارم
  . باز گردند" يوتوب"

  " :ای نگار من ، گلعذار من" ، الندــ آهنگ استاد 
  

Fac2%Ede2%Dgerman2%Eafghan2%Fwww2%F2%A3%http=eurl&ykClwlCRkhM=v?watch/com.youtube.www://http
embedded_player=feature&Easp2%FMainpage2%c  

  
  

  " : به کال بريمدلبرکم بيا"آهنگ 
  

playnext&1=playnext&FF0A04F99B4FC593=p&PlayList=feature&304uTGDMkik=v?watch/com.youtube.www://http
6=ndexi&PL=from_  
  

  " :الند "استاد " ورو ورو سردارۀ"آهنگ مشهور پشتوی 
  

1=NR&Q07-oC_nZGc=v?watch/com.youtube.www://http  
  

است و در شهر " ندال"که از کمپوزهای استاد  ايران،  و پرآوازۀ خوانندۀ معروف آهنگ گوگوش، و اين هم يک
   :"من آمده ام" آرکستر افغانی اجراء گرديده؛ مبارک کابل و با

  
related=feature&duSlrJYY-8I=v?watch/com.youtube.www://http  

  
ر اقامتگاهش در ايالت کليفورنيا مصروف ثبت تمام آهنگهای قديم در شه" الند"يکی دو سال پيش شنيدم که استاد 

بسيار خوش بودم، که اين آواز طالئی ، که حتی در سنين کهولت نيز اصالت و استواری . و جديد خود است
حک شده و جاودانه " سی دی"در داخل خطوط بشکل مدرن می آيد و اآلخره بيشگی خود را نگه داشته، هم

  . زمينگير گشته استتر ناخوشی و بيماری افتاده ی بعد خبر مريضی استاد رسيد و اينکه استا در بساما کم. ميگردد
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 سال ميخواند، اما من قويًا حدس ميزنم که عمر استاد از هشتاد 74را " الند"گرچه راپور بی بی سی، سن استاد 
 و ، از آوازبيش نبودمساله  بچه ای هشت نهتی ح که هنگامی. ه باشد رسيده بود85هم باالتر رفته ، و شايد تا سرحد 

با مد .  ذروۀ شهرت و آوازه رسيده بودبه اوج و" الند"ی بود، که لذت ميبردم، و آن وقت " الند"استاد های آهنگ
  .نظر گرفتن عمر خود، به نتيجه ای ميرسم، که در باال رقم پذيرفت

  
موسيقی و تابان  اين ستارۀ رخشان خود فرض ميدانم که غروبرسانم، بر را به پايان مي" يادنامه"اينک که اين 

و تمام مردم افغانستان فور ـ بازماندگان عزيز آن مرحوم مغ و فرزندان برومندبه فاميل محترم،افغانستان، را 
. حکم ديگريست، که بر پيکر موسيقی اصيل وطن ميخوردبدون شک ضربۀ ُم" ځالند"فقدان استاد . تسليت بگويم

از دست ميدهد،   خود را پيوسته و رفته رفته، پيشقراوالن و علمبردارانا که جامعۀ افغانی  پيشاهنگانو درد
  . دان، پر شده باشبدون اينکه جای ايش

مت کرده و روانش را در بهشت فقيد، اين اسطورۀ موسيقی افغانی ، را غريق رح" ځالند"خداوند بزرگ  استاد 
   !رد جاودان بدايم ـبرين و جنات نع

  العالمينب آمين يا ر                                            
 


