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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 
  

 3۰/11/۲۰۲۰              احسان لمر

 

 استاد مرزا نظر منصوری
 

 

 

و  (2019جنوری  11در )که  و هنر کشور بخصوص جناب ناصر اوریا گقبل از آغاز کالم از همه دوستداران فرهن

که در باره استاد نظر مرحوم سطوری نوشته و شامل دنیا کامپیوتری ساختند نهایت ممنون و ی جناب حمید عبید

 مشکورم

  دلبر من نازی جان همدم من ،»

این آهنگ حدود صد  .اجرا کرده اند -از اساتید معروف تا نماینده گان نسل جوان -آهنگ نازی جان را اکثر آواز خوانان

 .ا نظر منصوری اجرا شده استسال پیش برای بار اول توسط مرز

دورهٔ نهضت امانی بود که با ایجاد فضای نو فرهنگی به گونه شوقی به هنر موسیقی  دپلوماتمرزا نظر منصوری از 

 دلچسپی مردم به موسیقی در این فضای نو جوانان قشر متوسط جامعه نیز به موسیقی روی آوردند و زمینهٔ  .نیز رو آورد

)نایب السلطنه(  بدخشي)خان( ولی  و سایر اعضای جنبش جوانان افغان چون محمد)خان( مهیا شد. شخص شاه امان هللا 
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چرخی و امثال ایشان به حمایت از هنرمندان موسیقی برخاسته از تشویق و تحسین آنان دریغ ) خان( جنرال غالم نبی 

 1«.….کردند.  نه می

 )نازی جان همدم من دلبر من( آهنگ 

 نگار نازنین بی حال و دردم

 نازی همدم من

 سرم را گــر ببری از تو نگردم 

 نازی همدم من

 نازی جان همدم من دلبر من

 نازی همدم من 

 تو نور دیده و تاج سر من 

 نازی همدم من

 ی یارنکیچرا اورسی را باال م

 نازی همدم من 

 می کنی یار چرا سیل و تماشا

 نازی همدم من

 نمی ترسی از فردای قیامت

 نازی جان همدم من 

 چرخی استاد مرزا نظر با شهید غالم نبی خان         ا می کنی یار  ه چرا قتل جوان

 نازی همدم من

 نازی جان همدم من دلبر من

 نازی همدم من

 خدا جان و باز بیارد در بر من 

 نازی همدم من ...... 

میالدی در ریکارد های گرامافون ضبط و  19۲۰آهنگ های استاد در دهه 

 به هندوستان ارسال می شد.

افغانستان، تحجر  یاسیم با کسب استقالل س1919پس از آن در سال  یاندک»

و هنرمندان  یقیمردم نسبت به موس ۀو عام ونیو تعصب کور قشر یفکر

 هیهم تک یرجال دولت گاهیبه جا یقیتر شد و باعث شد تا اهل موس آن کمرنگ

 .زنند
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شد. شخص  ایواال مه هنر نیآوردند و اسباب حسن نظر مردم در برابر ا یرو یقیقشر متوسط جامعه به موس جوانان

و  یچرخ یالسلطنه( جنرال غالم نب بی)نا یبدخش یول جنبش جوانان افغان چون محمد یاعضا ریشاه امان هللا و سا

امر سبب شد تا  نیو هم کردند ینم غیآنها در میتکر و لیبرخاسته از تجل یقیاز هنرمندان موس تیامثال شان به حما

 .کشور مبدل گردند یقیموس خیساز و آواز و تار ۀعرص ماندگار یبه چهره ها زیدولت ن ۀرتبی از ماموران عال یاعده

 نیتر از برجسته ،یمعروف به ماما باق یکابل یعبدالباق رزایخسته دل و م فیشر محمد رزایم ،ینظر محمد منصور رزایم

   2 « .روندی گروه به شمار م نیا یها چهره

 

 آهنگ )جانانه گکم( استاد که به گمان اغلب بیاد اعلیحضرت امان هللا خان سروده شده چنین بود:

 

 گاهی ببینی و گاهی نبینی سخت است   ق بد بخت استـعاشق نشدی که عاش

 جانانه گکم

 ده جداــدیم زنـود شـز خـزیـاز یار ع    داــیم و خـتـفـم و گــدیــخانه بر آماز 

 جانانه گکم

 دن نیست مراــری که آمـــردم سفـــک    دـــیـــاشــوش بـــرادران خـیاران و ب

 جانانه گکم

 یدـوب شمشاد کنــرا ز چــوت مــابــت   نید ـاد کـــرا یــــرادران مــاران و بــی

 جانانه گکم

 ید ـنـریاد کـمانید و فـه بـــدر خاک سی   د ـــر داریـــدم بـــدم قــرا قــوت مـتاب

 

که وزیر خارجه دوران صدارت سردار هاشم خان بود با شنیدن ای آهنگ چنان  3 می گویند سردار فیض محمد ذکریا 

 شد.استاد مرزا نظر را سیلی کاری کرد که از دهن و دماغش خون جاری 

 

نوت: از همه بزرگواران خواننده این سطور محترمانه آرزو دارم برای اکمال این مطلب نظریات و شنیده های شان را 

 برایم تحریر دارند.

 م ایمن میب جلن ماعثم کراصاحب  تراکد اهوتک انستداه ب راا شمه وجت (منی دمهمن جای ازن) انستداو ر شعط بارتا در
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او در عهد امانیه وزیر  می باشد خان پسر گل محمد خان نواسهٔ سردار سلطان محمدفیض محمد خان زکریا سردار ــ  3

معارف بود و با ختم آن دوره از نزدیک ترین درباریان حبیب هللا کلکانی شد و از اولین امضا کنندگان تکفیر امان هللا 
شاه مخلوع(  تخان است. فیض محمد خان در عهد نادر خان وزیر خارجه بود و بر علیه امان هللا خان کتاب )الطا یال

و او را برادر بزرگ آریائی  مالقات کرده بود زیداشته و با هتلر نزیاد  یخارج یسفر هارا نوشت او بحیث وزیر وقت 
 افغانستان و در این زمان بر ضد نظام سلطنت وی در دوران صدارت شاه محمود خان سفیر مقرر شد. خطاب نمود

استاد  .دیگرد کایامر میو در آخر مق نظام آن کشور جلو آن گرفته شد و ربارمقاالتی در جراید ایران نوشت که با هدایت د
 می باشد. ایمحمد خان زکر ضیپسر ف نوازینفضل احمد 
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