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 جھان من محبت است، جھان تو چيست؟؟؟

  

 "بيگم اختر"ــ  "بادیفيض آ اختری بائی" و آھنگی را از مرحوم هدزکليکی به لنک آتی اول لطفاً 

  :بشنويدــ 

rs&NR=1-=EPpX1K2jom/watch?v.youtube.chttp://www  

که ترجمۀ دری تصديق کرديد وقتی مطلع غزل اردو را به آواز گيرای آن ھنرمند شھير شنيديد و 
 مگر اگر متوجه. مۀ سخن ميپردازماب گفته و به ادخيلی خواست،  بوده  درستمطلع من از آن 

ه کرده مترجاز دل خود و بزعم خود  ع رااآن مصر ديد که ترجمۀ من از اردو غلط است و منش
 "اردو"اذعان ميکنم که ھرگز  از دل و جان. ھم خيلی خوب گفته و به سخن ادامه ميدھمبازام، 

و م، ترجمه کرده او عربی دری آن مصراع را به قرينۀ لغات  وــ  )1(ــ و کاش ميدانستمم نميدان
است، که احتمال دارد درست به ھدف  "سوتۀ حافظ"و از نوع  "خدای پجات"ترجمۀ اين ترجمه 
  :در ھر صورت برويم به اصل مطلب .خورده باشد

کرده  راع ھمان باشد که عنواناز آن مص يکه تاز دورانراد آن و مُ  فرض کنيم که ترجمه درست
بر محتوای  نباشد،ھم با فرض اينکه ترجمه درست  لیبا ھمين فرض و. ميگويم "خوب خيلی"ام؛ 

  :ورده و ميپرسم کهده و اعتقادم را جزماً بر زبان آفشر عنوان پا

  جھان تو چيست؟؟؟ جھان من محبت است؛

  :ميگويم وجدانم حکم ميکند، تطبيق نموده که عرصه ھائینسبی ساخته و در  اين محبت رامن 

محبت دارم، به مردم ستمديده ام محبت  مبه وطنو نه من شخصی ــ  ست"عینو منِ "مراد ــ من 
انسانيت محبت دارم و صداقت و برابری و و  و انصاف دارم، با آزادی محبت دارم، به عدالت

Y؛ و تو مدعی؟؟خره به محبت محبت دارمبا  

  : راجع کرده و ميپرسم مدعیتو ين سؤال را به ا

  ؟؟؟، وقتی محبت نداریچيست وت ھانج
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 زادی و آزادگیاز آزاری، وقتی عشق نميورزی، وقتی مردمت را می آ وطنته وقتی ب

، وقتی در خدمت تأکيد داریوحشت و ض عيتبو ه رقتفو  و حق تلفی، وقتی بر ظلم گريزانی
  ؛ پس تو از کدام جھانی؟؟؟....داری ، ميو مردمت خيانت روا  به وطنبيگانه می آئی، وقتی 

افغانستان آزاد ــ "پورتال   )2(روزامصفحۀ را برای  !!!"ياد پته ھای گرم صندلی بخير"نوشتۀ 
را که با زمستان کابل و سردی و رات نوستالژيک گسيل کرده و آن قسمت خاط "آزاد افغانستان

شته است و خواستم گذز چاشت ا پاسیاينک که . خنک و صندلی ارتباط داشت، بدان پيوند زدم
 ن لنک راآ "يوتوب"با تأسف متوجه گشتم که  ن آھنگ زيبای بيگم اختر را بار دگر بشنوم،آ

با ھمين اميد به . گری جای داده استا در زير  لنک دcقل آن آھنگ رحذف کرده است و يا 
انترنت خود ثبت کرده  "يتارفوُ "تفحص پرداخته و آھنگھای بی شماری از بيگم اختر را که در 

را در ثر اcمفقودcدرک و ميگذشتاندم، بلکم آن آھنگ گوشم  ه يکه باز کرده و از نظرِ بودم، يک
را نيافتم، مگر به آھنگھائی و گمشده با تأسف که پاليدنھا نتيجه نداد و مفقود . بيابم گرئی داج

نگيز امگر به آھنگ خاطره بر. که مطلع يکی را عنوان اين مقاله ساخته امبس جالب؛ برخوردم 
  :ديگری نيز سرخوردم و آن اينست

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ZVkGagbNZh4&NR=1 

و  اين فن شريفموسيقی افغانستان و به اوستاد اوستادان و بگذاريد که عنان سخن را بسوی 
ھنرآفرين و ن بزرگمرد آ و بگذاريد که در بارۀ "استاد قاسم افغان"به کوی  بکشم؛مبارک 

از استاد  ، که اثريستسخن گويم )3( "بينش بارقه ھای" جالبِ  به استناد کتابِ اس، گوی سيّ نخس
  : "بينش عبدالرشيد"

 2010فبروری  22مؤرخ  "سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک" قسمت ھفتم سلسلۀضمن 

  :ن آورده بودممرحوم مقايسه کرده و چني "استاد قاسم"را با  "بيگم اختر"خود مرحوم 

خراميد، اختری روۀ شھرت و محبوبيت خود ميکه استاد قاسم افغان در معراج و ذُ در آوانی « 
چون استاد . و به آوازخوانی نياغازيده بود فتگرنوز در دبستان ھنر درس موسيقی ميبائی ھـ

ر افغان از تلفيق موسيقی کoسيک ھند و موسيقی فولکلوريک افغانستان مکتب خاصی را د
ھندوستان در قالب ريکاردھای  ھای استاد ھمه در، و چون آھنگموسيقی ايجاد و ابداع کرده بود

ھم در افغانستان عرضه ميگرديدند، قوياً  وگراموفون درآمده و به عoقه مندان ھنر ھم در آنجا 
 "قاسم افغان"گھا و بلکه از ھمين مکتب عاليشان از ھمين آھن "اختری بائی"حدس ميزنم که 

به عـين سبکی خوانده شده اند، که از " بيگم اختر" چون آھـنگھای اولينِ . رديده باشدمتأثر گ
عاليشان با استاد " فضل تقدم"ميدانيم که ؛ و ھمه معظم افغان به يادگار مانده اند حنجرۀ استاد

  !!!!!ماست

ما فقط چند آھـنگ معدود را در يوتوب ميتوان يافت، در نامدار با تأسف بايد بگويم که از استاد 
اگر آھـنگ ھای بيشتر استاد . حالی که از اختری بائی ھمه چھارصد آھـنگش را ميتوان شنيد

ستم، بی گمان که اين مقاله، جُ نھا در اين نوشته بھره ميافغان در دسترس عام ميبود، و من از آ
  .ميگرديدتر به صواب، و مقرونتر خود ميگرفت و از جھات مختلف صائبمضمون بھتری ب

کاپی کرده و در دسترس خوانندگان ارجمند  "يوتوب"من لينک يک آھـنگ اختری بائی را از 
حافظۀ خود با آھـنگھای کارخانۀ  ورا در دستگاه  چشمداشت که آنو نتظار ا، با اين گذارم می

البته مخاطب من در اينجا و در اين مقاله بيشتر ھموطنانی اند که . استاد قاسم افغان مقايسه کنند
نسل . آن زمان شنيده اند" راديو کابل"از شست سال بيشتر عمر کرده  و اين آھنگھا را بارھا از 

، به يقين که از اين مقاله و اين است گرديدهجديد ما که متأسفانه ارتباطش با گذشته ھا منقطع 
فرھنگ بر اثر " ِ گرھزن"و " پيوند زن"، " انتقال دھنده"لھای نس .گفتار طرفی نخواھـد بست

از . و يا متواری و دور از وطن زيستند خاک زدند سر در گريبانِ يا  ،سالو چند ليل و نھار سی 
بدين ترتيب گذشتۀ خود را از دست دادند،  ھای جديد از بسا جھات پيوند با ھمينجاست که نسل
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صدمه شتناکترين ھو دشايد بزرگترين " انقطاع فرھنگی"و رونما گرديد " انقطاع فرھنگی"يک 
   .ديده اند خانه براندازَمھيب و ای باشد که مردم ما در ظرف اين مدت 

ھمه چيز کابل گشتم، حضرت تخت شرفياب ديدار  ز طی سی سالِ ا بعد  2002در اکتوبر وقتی 
د ھموطنانم با يکديگر و با جامعه ربزرگترين دگرگونی را مگر در طرز برخو. يدمرا دگرگون د

  .دانست" فرھنگی" ُمخـَرِّب" انقطاع"آن خاک پاک يافتم و اين را بايد ناشی از ھمان با و 

ر اين که د ــ" بيگم اختر"ادی ــ مشھور به اينک لينک ھمان آھـنگ مرحوم اختری بائی فيض آب
  :استگرديده ھم ھمو انگيزۀ نوشتن اين مقاله  نظرم بوده ومقال مورد 

http://www.youtube.com/watch?v=ZVkGagbNZh4&NR=1  

ۀ بالنسبه مبسوط را در آرشيف لعoقه مندان ميتوانند آن مقا ــ البته ن مقالهختم نقل قول از آ( »
  .)از نظر بگذرانند "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" بنده در پورتال

ن انگشت نشاترنت در انافغان که ھنردوستان و ھنرپروران  ميبينيمخوشبختانه با گذر زمان 
ھنگان موسيقی بيشتر و بيشتر پيشاھنگھای آ نشان داده ميروند وو بليغتر مساعی خود را بيشتر 

رشيف استاد استادان موسيقی ما نيز با آاينک  هاز جمل. ندانميگرد "يوتوب"وارد آرشيف را ما 
 يتِ آ والبته تمام آھنگھای ريکارد شدۀ آن شھرۀ دوران . ه استمشھورش آراسته گشتدھھا آھنگ 

بسا ، استمداد ميکنمآرشيف حافظه ام از و قسمی که  وارد اين آرشيف نشده است رامشگران،
از جمله آن اcثری خسپيده اند؛ نوز در پنھانخانۀ cدرکی و مفقودھمرحوم ترانه ھای استاد قاسم 

    .ميرود ين مقالهھم درحديثش آھنگی زيبائی که 

بارقه ھای "نوشته بودم، اينک در خoل کتاب و ظن باc مترتب بر حدس  مقالۀآنچه را ضمن 
زير عنوان اثر ناب خود  162تا  153ات استاد بينش در صفح .مھمور ميبينيقين م با بارقۀ "شبين
 ــ "غياث مسقره"ــ مشھور به  "سردار غياث"در مورد مرحوم ، "مردی که ھمه را ميخنداند"

در قسمتی ازين . سخنھا دارد  یخوشطبعو  در بديھه گوئیاز نبوغ آن مرد  ه ونکات جالب آورد
وی در . مقاله ميخوردکه بحيث دليل ثبوتی بدرد اين  ميراند یاز استاد رامشگران حديثداستان 

  :چنين آورد 160 ــ 159صفحات 

جمع بوديم و حميدی خان چاشت يک روز جمعه که در باغ پرطراوت مرحوم عبدالرشيد « 
دوستان آن روز با نغمه ھای دل انگيزش دلھا  انش شاد باد، در حلقۀاستاد قاسم مرحوم که رو

آقای حميدی . را نوازش ميداد، خبر دادند که والی صاحب کابل با رفقای شان تشريف آوردند
وانش به پيشواز والی بسوی دروازۀ خطاب ميکردند، با فرزند ج "ر جانبياد"که او را ھمه 

احترام  ردند، استاد توقف کرد و ما ھمه بهوقتی والی صاحب تشريف آو. قلعه روان شدند
چارزانو نشسته بود و تکليف درد  ارمونيه اشدر عقب ھاستاد نيز که . شان از جا برخاستيم

دا از جايت نخيز که پا ھم داشت، سعی کرد بلند شود، اما والی صاحب صدا کرد که ترا بخ
فر ھندوستان به تازگی و رويش را بوسيد و چون استاد از سو پيش رفت .... م گناھگار ميشو

  :داد و گفت" مانده نباشی"شريف آورده بود، با ھيجان خاصی ت

با  "سخن فھم" اما استادِ  »ازين سفر آورده باشی؟طرزھای نوی را با خود  يقيناً  !گلاستاد « 
  :ھمان سادگی گفتار  و شيوۀ اعتماد به نفس که داشت جواب داد

سفر از ھندوستان با خود چيزی نياورده ام، برعکس ) اين(مه در ای !جناب والی صاحب« 
  ».x ھمه خوش کردند نجا بردم که الحمدآمکتب خود به  ئی ازطرزھا و نغمه ھا

  )پايان نقل قول( ».م و واقعاً احساس افتخار کرديمۀ ما متحسس شديھم داستامقبول از اين پاسخ 

  :نوشتمتر باc رچند سطاين سخنان استاد قاسم دقيقاً مؤيد حدس و گمان من است، وقتی 

خراميد، روۀ شھرت و محبوبيت خود ميکه استاد قاسم افغان در معراج و ذُ در آوانی « 
. و به آوازخوانی نياغازيده بود فتگرنوز در دبستان ھنر درس موسيقی مياختری بائی ھـ

چون استاد افغان از تلفيق موسيقی کoسيک ھند و موسيقی فولکلوريک افغانستان مکتب 
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ھندوستان در  ھای استاد ھمه در، و چون آھنگر موسيقی ايجاد و ابداع کرده بودخاصی را د
ھم در افغانستان  وقالب ريکاردھای گراموفون درآمده و به عoقه مندان ھنر ھم در آنجا 

گھا و بلکه از ھمين از ھمين آھن "اختری بائی"عرضه ميگرديدند، قوياً حدس ميزنم که 
به عـين " بيگم اختر" چون آھـنگھای اولينِ . رديده باشدمتأثر گ "قاسم افغان"مکتب عاليشان 

ميدانيم که ؛ و ھمه معظم افغان به يادگار مانده اند سبکی خوانده شده اند، که از حنجرۀ استاد
  » !!!!!ماستعاليشان با استاد " فضل تقدم"

استاد "بدل ميگردد که حدسم به يقين مرا دارد ــ  "شاھد از غيب"که حکم ــ با اين تأئيديه ! آری
ــ در حدی که او را ملکه و حتی ھنگان غزلخوانی ھندوستان بود ش آکه از پي "اختری بائی

 ، شديداً ردداتا به امروز بر آيندگان خود  و حق استادی راشاھنشاه غزلخوانی خوانده اند ــ 

يشان لعااز ھمين دبستان غزلسرائی را و بوده افغان  اد قاسمثر از مکتب موسيقی استمتأ
سرچشمه نگرفته ما قاسم  داز کجا معلوم که مکتب غزلخوانی ھند، از مکتب استا. استآموخته 
سراغ دارم که در عين " يوتيوب" را در "ختربيگم ا"من تعداد زياد غزلھای مرحوم  باشد؟؟؟

فقط ھمان يک غزل  و از جملۀ دھھا غزل اين شيوه، استاد قاسم خوانده شده اند ۀشيوسبک و 
يکی از از  را کمپوزعين انداخته شد، مثال می آورم، با اين اطمينان که در باc کش ينرا که ل

قاسم استاد  خيلی کوچکر آرشيف متأسفانه د کمپوزی که ؛غزلھای استاد افغان به حافظه دارم
  .ديده نميشود "يو تيوب"در مرحوم 

در ھند و افغانستان  غزلسرائیتاريخی آرزومندم که عoقه مندان موسيقی و عoقه مندان سير 
استاد ما را از خoل کدام ريکارد و و غزلھای ديگر بدين نکته توجه فرموده و اگر آن غزل 

، قرار بدھند "يوتيوب"انی پيدا کردند، فوراً در دسترس متصديان افغشکسته ی کندو کدامعقب 
 !!!گردد "افغاناستاد قاسم "تا بoفاصله درج آرشيف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات

ی چکوسلوواکيا "برنو"در شھر با گروھی کثير از ھموطنانم  1964تا  1961در سالھایــ وقتی 1
مصروف  ) VAAZ )Vojenská Akademie Antonína Zápotockehoی نظامبسر برده و در اکادمی 

و بود  Generál Zuská "نرال زوسکاگ" دان اکادمیانم، قوميمسائل تخنيکی عسکری بود لصيتح
ول و از ا عسکر اين دو. Generál Hendrik "نرال ھندريکگ" نامه ببود ونش جنرال ديگری امع

 چندين زبان بر" زوسکا". بودند ود واقعاً رسيدهفن خ و دريده به سلسلۀ مراتب به جنرالی رس

معاونش که ھميشه کoِه خود را کج . حاکم بودــ از جمله المانی و انگليسی و روسی ــ ارجی خ
 قوماندان عوضبعداً مگر ھم . ، صاحبمنصبی بود خشن و با انضباطبود "کجکoه"مينھاد و گويا 

بر سر ما طوcنی نبود، حتی نامھای  اخير که عمر پادشاھی شاندو نفر از . گرديد و ھم معاونش
، فقط از معاونش که شخص تحصيلکرده و پروفيسر فزيک بود. بخاطر ندارمھم شان را  کمبار
در عالی بود، و سخنپردازی که نطاق دقيقاً به ياد دارم که اين مرد . راتی در ذھنم مانده استخاط

cم خود سطح بسيار باoتينی را  کلمات و عالمانه سخن ميگفت و در کc ؛ استعمال ميکردبه خروار
و ضمن شمردن  بچه ھا را مخاطب ساختهی روزی و. دھدم ميشد که ساعتھا به سخنانش گوش دل آد

  :خارجی گفتد و متعدزياد مزايای دانستن زبانھای 

  »!!!يدھست بلد ھستيد، به ھمان اندازه انسان ی کهزبان تعدادبه ھمان « 

  .اين جمله اش ھرگز از ذھنم زدوده نميشود

روز پيش سر دست گرفته شد و با  يعنی دقيقاً ده 2011دسمبر  4اصoً به تاريخ  ۀ حاضرنوشتــ  2
  !!!!گشت "پخته" آمدهبر "خامکوک"سف که مانند مقاcت بی شمار ديگرم با تعويق از تأ
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روانشاد در مورد  "پير خرابات"زير عنوان کتاب خود  64 ــ 55استاد بينش در صفحات  ــ 3
، الرشيد بينشاثر استاد عبد" بارقه ھای بينش"( .عرضه کرده اند یالبمطالب ج "استاد قاسم افغان"

  ).بدون ذکر جای و تاريخ نشر

   .وری خواھم کردمغتنم ضمن مقالۀ مستقلی يادآاز جنبه ھای مختلف اين کتاب 
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