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  افغان قاسم استاد
 ضیاء الملت خان عبدالرحمن امیر دربار در

  
. تاس شده فراوانی های قول نقل والدین الملت ضیاء خان عبدالرحمن امیر دربار به افغان قاسم استاد ورود پیرامون

 وردارخ بر گیرا آواز از چون" قاسم استاد که است شده نقل" افغانستان در آواز و ساز" کتاب مثل منابع، از برخی در
 انخ عبدالرحمن امیر دربار به پدرش وفات از بعد سالگی بیست عمر به بود، وارد پشتو و دری غزلیات در و بود
 ".یافت مقام فقید
 زندفر قاسمی، موسی از نقل به" افغانستان معاصر موسیقی سرگذشت" کتاب در مددی عبدالوهاب که گونه آن ولی

 هنوز و یافت راه دربار به خود پدر همراه به سالگی 11 یا 12 سن در قاسم استاد است، کرده نقل قاسم استاد بزرگ
 .خواند را حافظ از غزلی خان عبدالرحمن امیر حضور در بار نخستین برای و بود نخوانده آوازی

 

 ورود باره در ش، هـ 1139 سال در کابل منتشرۀ 11 شماره" »لـمـر مجلۀ" با گو و گفت در قاسمی یعقوب استاد
 دالرحمنعب امیر دربار در خود( هنری گروه) دستۀ با من بزرگ پدر جو، ستار استاد: »است گفته دربار به قاسم استاد
 گاه هفته بین در اگر اما. بدهد نوکری جمعه و پنجشنبه های شب که داشت معاش و بود( مؤظف) نوکر مرحوم خان

 .کرد می احضار را ساز دستۀ فرمود، می میل ساز شنیدن به( خان عبدالرحمن امیر) الملة ضیاء گاهی
 

 درپ عقب اما نداشت، ای وظیفه دسته در چه اگر و بود خود پدر دستۀ در همیشه نیز افغان، قاسم استاد یعنی پدرم،"
 دسترسی موسیقی در ندیده، موسیقی درس هنوز نداشت، بیشتر سال 11 یا 12 شاید وقت آن در که او. نشست می خود

 ".بود نخوانده آوازی و نداشت
 
 

 آهنین امیر حضور در خوانی حافظ
 

 انخ عبدالرحمن امیر حضور در افغان قاسم استاد خوانی حافظ پیرامون گو و گفت همین ادامه در قاسم استاد فرزند
 که دبخوانن را حافظ از غزلی که کرد امر دربار خوانندگان به الملةضیاء روزها از یکی در: "است گفته الملت ضیاء

 ."تاجدارانند تو مست نرگس غالم" شود می شروع بیت این با
 

 در که را هایی آهنگ و نداشتند یاد را دری های غزل سایر و غزل این زیرا ماندند، مبهوت و مات همه خوانندگان
 سن صغر همان در قاسم، موقع این در. است سانسکریت آن الفاظ که بود" ترانه" و" دربت" همه خواندند، می دربار
 «خوانم می من بدهند اجازه مبارک حضور اگر: »کرد عرض و ایستاد پا به کرده جرئت

 

  :که پرسید الملةضیاء
  «داری؟ یاد چطور تو ندارد، یاد پدرت» 
. دارم یاد را غزل این ام، خوانده را حافظ خواجه کتاب صاحب مال نزد چون من! صاحب" گفت جوان قاسم 

 و دش واقع ضیاءالملة پسند مورد که خواند را غزل این آواز و ساز با بار اولین برای قاسم. بخواند که داد اجازه امیر
 "...کرد دریافت هم بخششی

 صدف رباب عدد یک عبدالرحمن امیر که است کرده نقل شهرانی هللاعنایت" افغانستان در آواز و ساز" کتاب در
 .اشتد مقرر" قاسم خلیفه" برای بود، زیادی بسیار حقوق زمان آن در که کابلی، روپیه دوصد ماهیانه حقوق با کاری
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 خواندند می هندی های ترانه اردو زبان به هنرمندان دیگر علی، قربان استاد از غیر خان عبدالرحمن امیر دربار در
 هبخشید ای تازه رونق و رنگ خان عبدالرحمن امیر دربار به قاسم، استاد هنرنمایی لذا. بود نامفهوم امیر برای که
 .بود
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تـاجـــــدارانند تــو مست نـرگس غــالم
 هــوشــیـــارانند تــو لعـل بــاده خــراب

 

 غـمــاز شـد دیـده آب مرا و صبا را تــو
 دارانند راز معشوق و  عاشق نـه گر و

 

 بنگر کـنی گـذر چون دوتـا زلف زیـر ز
 سوگوارانند چــه یسارت و یـمـیـن از که

 

 ببین و زار بنفشه بر صبا چو کن گــذار
 قرارانند بـــی چـه زلفت تطـاول از کــه

 

 بـرو خـداشناس ای بهشت ماست نصیب
 گـنـاهـکارانـنـــــد کـرامـت مستحـق کـه

 

 بس و سرایم غزل عارض گل آن بر من نه

 هـــزارانند طرف هـر از تـو عندلیب که
 

 من که خجسته پی خضر ای شو دستگیر تو

 ســوارانند هـمـرهـان و  روم مـی پـیـاده
 

 کن ارغــوانی چهـره و میکــده بـه بـیـا
 کارانند سیـاه جـا کان صومعه بـه مــرو

 
 مباد تابـدار زلف آن از" حافظ" خالص

 رسـتگــارانند تــــو کـمـنـد بستـگان کـه
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