
 
 

 

 2تر 1 له :هد پاڼو شمیر

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 
 2222/20/02                                            صالح گردش محمد

 

 ۱سرودی نو آئین تر از صد درود

کمترین علمی در رابطۀ هنر در این نوشته که در بارۀ بعضی آهنگ ها چیزکی می نویسم، در ابتداء اعتراف می کنم که 

موسیقی و آالت آن ندارم؛اما یکی از طرفداران و هواداران پر و پا قرص این هنرم و موسیقی تا اعماق روحم نفوذ دارد. 

زندگی هرگز بر وفق مراد انسان ها نیست و بیشتر برعکس مسیر می پیماید. من که روانم با موسیقی دمساز است، هرگز 

 صادق می افتد که:« سیمین بهبهانی»پیمانه نشده ام. در چنین موارد گفتۀ با این معشوقه هم 

 پیوند تن و جان را پیوسته جدا دیدم

 دگری عمری دل با دگران هردم، تن با

سال هاست که آهنگ های دلخواه خود را به صورت تصادفی شنیده ام و در این راستا فرصت تدوین برنامه یی را نداشته 

ند ماهی است که صاحب تلویزیونی شده ام و شب ها کم کمکی با اعضای فامیلم برنامه های تلویزیونی را ام. خوشبختانه چ

می بینیم. هر چند افزونی کار های روزانه و خستگی ناشی از کارهای فرهنگی و در اصل کارهای وقت گیر و 

 از کودکانم به خواب می روم؛ولی تشریفاتی)گزارش نویسی( فرصت شب نشینی را از من گرفته است و همیشه پیشتر

 خوشنودم که تلویزیون، این یگانه پدیده تفریحی مردم سرزمینم، در خانۀ من پا گذاشته است.

« یراستاد اولم»را از زبان شادروان « ستا د سترگو بال واخلم»در تلویزیون طلوع، آهنگ همیشه یاد « لس»امشب در برنامۀ 

 مقام اول را کسب نموده بود. -قرار گفتۀ نطاق -تقاضای بیش از حد مردم شنیدم که در همان برنامه با کسب

به راستی این آهنگ یکی از ناب ترین آهنگ های دوران ما، و بهتر بگویم یکی از معجزه های عالم موسیقی است و بیشتر 

 از سه دهه می شود که گوش ها را نوازش می کند و به دل ها می نشیند. 

در زیر خاک کهنه نمی شود و از همین جاست که بعد از سپری شدن بیشتر از سه دهه، باز هم این طال با گذشت زمان 

 آهنگ مقام و حیثیت خود را در میان مردم ما و به ویژه جوانان دارد، زیرا هویداست بیشتر کسانی که به تلویزیون ها

SMS  د از بافت و ساخت و ثبت این آهنگ به دنیا آمده می کنند، جوان اند و بیشتر آنها سن و سالی خواهند داشت که بع

 باشند.

به یاد استاد اولمیر می افتم، مرد فقیر مشرب و گوشه گیر و منزوی. کسی که در دوران حیاتش، مقام و منزلتش را جز تعداد 

 دمش را دوستمعدودی ندانستند. کسی که تا پایان زندگی دست به گریبان فقر بود و با درد غربت، شادمانه وطن و مر

 داشت.

اعضای پارلمان و کابینۀ دولت از پی سرودن شعر و ساختن آهنگ سرود ملی، ماه ها را به جلسه و شورا گذرانیدند. جر و 

موجود بود، « دا زمونر بابا وطن»بحث ها و جار و جنجال ها به راه افتاد ولی آن سوز و گداز عشق به وطن که در آهنگ 

 نیافته باقی ماند.
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دلگیر بودنم ناشی از سرنوشت کسانی است .ون هرکسی وطنم را دوست دارم، اما گاهی به همان پیمانه از آن دلگیرم من چ

که با همه محبت و خدمت، در عوض جز جفا و نا سپاسی ندیدند. تنها از خیل و قبیلۀ استاد اولمیر کسانی چون  جلیل حالند، 

ا، امیرجان صبوری و ده های دیگر به نوعی زهرابۀ جفا و ناسپاسی را چشیدند ناشناس، استاد خیال، استاد مددی، فرهاد دری

و در عوض سوداگران صدرنشین گردیدند. باز هم در میان این قبیله، استاد اولمیر خوشبخت بود که تا آخر در همین جا 

 زیست.

 فته بود:آهنگ  ستا دسترگو بال واخلم از همان دست سروده هایی ست که قرن ها پیش نظامی گ

 ستا زن برآورد بانگ  سرود

 سرودی نوآئین تر از صد درود

در میان ده ها آهنگ زیبا و دلپذیر افغانی و خارجی به یادکرد مطلع چند آهنگ افغانی اکتفأ می کنم که همه از جاودانه های 

ر شنیدم از اینجا سف» ، « ینای شعلۀ حز»موسیقی ماست و شاید کسانی خواهند بود که درین انتخاب با من موافق باشند: 

 «من مست بهار حسنت، ای آهوی صحرایی.» ، و « ای عشقه نامراده»، «می کنی

ثبت گردیده است، سال هاست آن را نشنیده ام و در حسرت « خانم افسانه» آهنگ اخیر که برای اولین مرتبه به صدای زیبای 

ن را اجرا کرده اند که چندان با کیف نبوده است. در این آهنگ تأثیر شنیدن آنم. در این اواخر یک و دو تن آواز خوان دیگر آ

مقناطیسی عجیبی نهفته است که شاید تعداد کثیری عاجز از درک آن نباشند و در این راستا با من مخالفت نکنند. کاش! با 

رد را دوباره خوانی می ک با صدای زیبا و دلنشینش آن« خانم پرستو»تجهیزات مدرن ثبت و پیشرفت های امروز موسیقی، 

 و به این شکل آهنگ جاودانه دل ها را از آرشیف تلویزیون ملی آزاد می نمود.

موسیقی تسلی خاطر و صیقل دل هاست. یگانه پناهگاه انسان های آشفته و سرگردان امروزی ست که در دوران شان 

که سال هاست از موعظه های خشک و سیاست  ی  وجود ندارد. تسکین خاطر کسانی چون من است«بوالحسن»و « بایزید»

زده، عطر سنجد عشق را نبوییده اند. در چنین حال و احوالی تنها موسیقی وسیلۀ نجات از گرداب هولناک بی قیدی ها، و 

 مظهر نمود خدا در برابر دیده گان احساس است.

م با دنیای مادی، می گسلد و چنان حالت عاطفی به من شنیدن یک پارچه آهنگ ناب، انگیزۀ عبادت است. در آن مواقع ارتباط

و روانی سراپای وجودم را فرا می گیرد که قلم توان بازگویی آن را ندارد. و از یاران چه پنهان که در آن سیر و سلوک ها، 

 مرشدان راهم گاه اولمیر است و گاه ظاهر هویدا و گاه حالند و ... 

مه سار لطیف ترین عواطف بشری که در قالب زبان قوم و ملتی محدود و محصور چه بهترین اشعار و ابیات برخاسته از چش

مانده، و کم اند شاعرانی که سروده ها و اندیشه هایشان مرز ها را شکسته و وارد فرهنگ جهانی شده باشد. به نظر من آنهم 

از آن اشعار برخوردار  می گردند. فقط اندیشه هاست که وارد فرهنگ های دیگر شده است و نه کیف و حالی که اهل زبان 

موسیقی حد کمال شعر و زبان عواطف بشری ست که ضرورت به ترجمان ندارد. آهنگ سازی با کیف از یک پارچه شعر، 

احساس خود و شاعر را که برخاسته از چشمه و منبع مشترک است، با جادوی ساز و نوا به دیگران منتقل می سازد. از 

یدن یک آهنگ زیبای فرانسوی، ترکی و یا از هر زبانی که باشد کیف می کنیم و شور و نشاط همین جاست که گاهی شن

 روحانی می بینیم، با آن که آن زبان را نمی دانیم.
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