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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Art and Music       هنر و موسيقی

  
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )چهل و هشتم مقالۀ ( 
  
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٦ آگست ٢٨برلين ، 

  
  
  

  ی بينوا گشتشبی که حنجرۀ سحر آفـرين
  

   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 .  اميد به نشر سپرده بودم جريدۀ٤١٩استادان خرابات، نوشته در شمارۀ 
ميکنم، تا اندک ذکر خيری  از آن استاد عاليمقام " افغان ــ جرمن ــ آنالين"خوانندگان ارجمند سايت  آورده و تقـديم 

 . رفـته باشد

 

  عکس تاريخی از استاد قاسم افغان
  استاد قاسم مرحوم در وسط

  "يعقوب قاسمی" طرف راست پسر ارشدش 
   هردو استاد موسيقی گرديدندهاکه بعد، " رحيم بخش" و در پشت هرمونيه ، 
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  شبی که حنجرۀ سحر آفـرينی بينوا گشت
  

مۀ پرتوان نويسندۀ  چيره دستيست، مدت ها پيش در همين نامه خوانده بودم، را که تراويدۀ خا" مرد و نامرد "داستان
نوشته های دلنشين جناب دگروال ناصر پورن قاسمی در شرح حال .  يکبار بلکه باربار، و هـر بار از آن لذتها بردهنه

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

  .شيوای جناب عـبد االحد ناصر ضيائی
ضمن اين چند سطر مختصر خاطرۀ  شب  درگذشت استاد را بعد از سير بيش از چار دهه از آرشيف قـفـس سينه 

  :ميکنم " اميد"برون آورده و با حکايتی چند تقـديم خوانندگان ارجمند 
  

شب غـمباريست، راديو کابل يکسره به سوگ  نشسته و پيوسته آهـنگ های سردستۀ رندان و اوستاد اوستادان 
 بی شا ليال"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 ...، " زليخا دارم مشب"و گهی " گل ببو خوب می راغی"، گاه " وفائی کا
  :شنيده ميشود، از کان و کيان ديگريست 

  
        ور بدوزخ اليقـــم تکليف هجرانم بس استسزد، وصل نکويانم بس  است    گر بهشتــم می 

         ناز و تمکين و ادای خوبرويانــــم بس است بار غـم دنيا َمِنــه   ش منای فـــــــــــلک بر دو
  ـم بس استـ       بعد امشب ديدن خواب پريشانـــــــردان شدم   ـن تو سرگـــاز حديث زلف مشکي

  
از پيش  و قـلندر مشربی ــ مرحوم عـشقـری ــ حال استاد صاحبدل حال دل واپسين خود را از زبان شاعـر شوريده 

  . استثبت کرده و برای دقايق آخرين به يادگار مانده
نواخوانی که در جوانی سرمۀ چشم و نور ديدۀ شاه آزاده و بلند آوازه ای چون اعـليحضرت غازی امان اهللا خان 
گرديده بود، رامشگری که مکان مکينش در دربار شاهان رشک يار و اغـيار را برمی انگيخت، خنياگری که در دل 

 ديدۀ هـنرپروران و نوادانان مأوا گرفـته و کسی از خراباتيان آباد دل کابل بسان او دلها را مسخر نکرده بود ، و و
القـصه نواگر نوازشگری که در همۀ اين حال و احوال جز زه  و تحسين و قـدر و منزلت نديده بود ؛ اينک در 

 شاخ پرميوه خميده، آواز ملکوتيش از نوسان باز قامت سروش چون. روزگار پيری زهـير گشته و سخت زمينگير
  .مانده ، دست و پنجۀ هـنرورش لرزان گشته ، و با اين حال تنگدستی و ناداری رنجهايش را دوچندان ساخته

اما همان گونه که هـر پديده  را آغازيست و انجامی ، رنج و الم پايان پيری هم بسر ميرسد ، و استاد که اينک شتابان 
ر کوی جانان است، درد و رنج خواب پريشان زندگی را سراسر پشت سر ميگذارد ؛ درست همان قـسمی که رهـسپا

 رهاننده  ست مرگ؛ ه چه وه  ک."بعـد امشب ديدن خواب پريشانم بس است": سالها قـبل با آواز حزين سروده بود
 و اديبان را از پشت سر بسته )١(انآن زبان گويائی که در نکته سنجی و سخندانی دست سياس. امشب. مرگ بوقـت

 را رامشگری موسيقی و دشمن شکن دگر در حلقـوم خوابيده  و دلدادگان آن زبان دوست نوازِ . بود، خاموش گشته
  . مبدل ساخته"يتيمکدۀ  فـرزندان ساز و آواز" کابل را به "خرابات"در درد بی درمان هجران ابدی سوزانيده و 

  : 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 

شاهـد اوضاع بودند، قـصه ميکردند، که مردم پاکستان کسانی که در همان زمان از نزديک . را به لرزه اندر ميکند
  ."پتان ياغی شده"سر از پا گم کرده و در اضطراب عـظيم بسر ميبردند و ميگفـتند، که 

در آن هـنگام که جنگ لفـظی بين افغانستان و پاکستان به اوجش رسيده  بود ،  باری همان سرود معـروف استاد قاسم 
اين سرود ( از ورای امواج راديو طنين می انداخت ، طنينی که ابهت يک ملت خشمگين را چه نکو ترسيم ميکرد 

  .) :ر استاد بيادگار ماندهاحتماًال در آستانۀ معرکۀ استقالل وطن از حنجرۀ افـسونگ
  

  ناز دارد بی سر و سامانـــيم          بحر در بر قـطرۀ طـــــوفانيم
  د آســـانيمَوآسمانسيـر است سرگـــردانيم          مشکل هــر کس ُب

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  از نهيب کــــارزارکيست افغان در زمان گير ودار؟        می نترسد 
  رشک رستم غـيرت اسفـنديـــــار        کی بود از خــصم روگردانيم

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
  چون به ميدان آمدی ميدانيم
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 را با نعـرۀ ارغـند بر "عـروس ملک کسی تنگ در بغل گيرد        که بوسه بر لب شمشير آبدار زند"و بعـد شاه بيت 
  :امه ميدهـد زبان رانده، اد

  
  کی بغـير از جنگ باشد کــــار من        جنـگ باشد کار من کردار من
  شد فـرار از جنگ ننگ و عار من        تا بچند ای خــــصم ميترسانيم

  گر ندانی غـيرت افغــــانيم
  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  
جهی تمثيل ميکند، کيفـيت خود را در آواز با افغانان را به نکوترين وو رشادت اين سرود که فـطرت سالحشوری 

تمکين استاد و انتخاب کمپوز آهـنگينش در حد کمال رسانيده ، و اگر راست گويم، ساز و آوازی بدين جذبه و آهـنگی 
 .بدين عـظمت تاکنون از بنی بشر نشنيده ام

  :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 .  دوستان استروزی استاد در محفـل

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

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

 پيشين را اينک تيره و تار می يابد، رو به آسمان قـصه کرده بود، که روزی خود را در آئينه ميبيند و چهرۀ تابناک
  ."الهی مه ايوب صابر نيستم، مه قاسم سازنده استم: "کرده ميگويد 

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

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

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

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

  
حيث شخصيت ممتاز و برازنده ه سزد که استاد قاسم مرحوم ب پيشنهاد محترم ناصر ضيائی چقـدر بجاست؛ واقعًا می

  .يم و تبجيل ملت قـدردان افغان قـرار گيردترين نماد موسيقی ما، مورد تکر
  

  ! بر روانشاد استاد،و از ما ، درود و دعا باد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
 کس است ،  عربی و در معنای آن"الغۀب مصيغۀ"،  "شداد"و "  مداح" و " جرار"و " فعال"بر وزن " سياس" ــ ١

  .ار به سياست بپردازديکه بس
 ــ که " افغانخليلی" ــ اين قـصه را که من از زبان پدر مرحومم بياد دارم، پسانها در خالل اشعار استاد سخن ٢

 کليات اشعار استاد خليل اهللا ٤٣٩صفحۀ ( خواندم " نغمه سرا"ق بر او باد ــ در قالب مثنويی رسا زير نام  رحمت ح
استاد خليلی موضوع قـصه را طور ). ، تهران ١٣٧٨خليلی، به کوشش عـبد الحی خراسانی، نشر بلخ ، چاپ نخست 

قاسم را با آن واعـظ ،  بخوبی برقـرار ساخته ديگری می آورد، که از نظر من رابطۀ منطقی گفـت و شنود استاد 
  .نميتواند

 ــ حکايت باال را نيز از زبان پدر مرحومم عـبدالواحد خان معروفی ــ کارمند عاليرتبۀ دارالتحرير شاهی و بگمان ٣
  .اغـلب حاضر در صحنه ــ  شنيده  بودم

    
              

    
   


