
 

   زمانی بر بلندایسـرآهـنگ قامت

شـهـر کابل به حسـاب مي آید، چهره و  چه خرابات که از نقـاط قـدیميکـو

 خراباتـیان با نواي دل انگیـز ءشـکل اصیل خود را با حفـظ رسـوم و عادات خا صه

درگیري هاي تـنظیمي   یعـني تا١٩٩٢ســاز و آواز در دل شـهر کابل تا سـالهاي 

روزي خود  ایـن کوچه جایگاه بـزرگ مرداني بود که با تالش شـب.حفـظ کرده بود

در  براي حفظ اصالت موسـیقي افغاني، غـزل هاي ناب را با آهـنگ هاي روح نواز

ي آگنده از عـشـق و محبت پخـته مي سـاخـتـند و به منظور سـینه ها

  .و خوشي به هم میهـنان شـان صادقانه اهـدا مي کردند فـرحـت، شـادي

شـار از سـرود، سـاز و آواز بود، جوش  هـوا و فـضاي کوچه خرابات سـر

سـاراني شـفاف خرابات در  خروش، شـادي و خوشي راه اش را از همیـن چـشـمه

کوچه خرابات . کرد ل شـادي کابل نشـینان و سـایـر نقـاط کشـور باز ميمحاف

اش و هـنرمندي  زادگاه ابـر مرد شـد که او فریادي بود بلند تر از صدا هاي زمانه
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 بـود یگانه و آراســته با زیور دانـش اصیل، زیـرا وي بهــتـر از هـر کـس

  .شـتدیگـر با زبان بي زباني هاي ســاز آشــنائي دا

از پـیـشـگامان موســیقي  اســتاد محمد حسـین ســرآهـنگ فـرزند یکي

  هجـري١٣٠٢بود که در سـال ) یناتک(اصیل افغاني اسـتاد غالم حسـین 

خورشـیدي در گذر خرابات کابل دیـده به جهان گشـود، ایـن ابرمرد موســیقي 

 بیشـتـر عمرش را در واالیي به کشـورش کمایي کرده بود لحظات افـتخارات بـس

موسـیقي به سـر رســاند، بدون شـک مرحوم اسـتاد  راه باروري و رشــد

آیـنـده شـناخـته شــده  سـرآهـنگ، ســرآهـنگ زمان خودش و زمانه هاي

 وي در فامیـل اهـل طرب دیده به جهان گشـود و هـم مانند سـایــر. بود

تحصیالت اش را در . ـزرگ شـدخراباتیان با طرب و سـرود گري بالـنده و ب

پایان رسـانیـد، بعـداز پـرورش و تـشـویـق پدرش اسـتاد غال  لیســه نجات به

خاصي در گوشـه دیگـر کوچه خرابات مشـغـول  م حسـین که خود با مکتب

. موسـیقي راهي هـندوسـتان گردید تـدریـس آواز خوانان بود، به قـصد آموزش

موسـیقي  رزمین پهـناور هـند مصروف فـراگیريشـانـزده سـال تمام در سـ

سـرآهـنگ بعـد ها هم ســفـر هاي به کشـور هـندوسـتان داشـت که با . بـود

  .با شـکوه مردم هـنـرپـرور هـند رو به رو گردیـد پـذیرائي گرم و

دادي که داشـت همان گونه  اســتاد سـرآهـنگ با ظرافت و اسـتعـداد خدا

تر و جذاب تر مي  اي گیرایي که موسـیقي پـیوند آنرا قـشـنگهـنـرمندانه با صد



سـاخت تحسـیـن وتحیـر موســیقي شـناسـان را به خود وامیداشـت و شـور 

اســتاد سـرآهـنگ با عالقه و عـشـق فـراواني که به .پا مي کرد وغـوغا بـر

بزرگ مردي در خم وپـیچ هاي زمانه و روزگارش  دنیاي موسـیقي داشــت چون

خاطر آن عالمي از مشـکالت و  در هـنري که به. جـسـورانه قـد بـرافـراشـت

درجه ها، . گردید رنج ها را متـقـبل گردیده اسـتادانه صاحب مقام و منـزلت

 درجه علمي. آفـرین نامه ها، مدالها و افـتخارات فـراواني را بدسـت آورد

ي، داکتـري، اسـتادي؛ القاب مانند بابای موسـیقي، شـیـر موسـیقي، کوه ماسـتر

  . باال خـره سـرتاج موسـیقي بلند موسـیقي و

افتخارات بدسـت  باري اســتاد سـرآهنگ طي مصاحبه یی در رابطه به همه

 من موفـقـیتي را که بدسـت آورده ام مرهون مهرباني هاي: آورده اش گفته بود

زرگ خود اسـتم و در راه کسـب این پـیـروزي دعاي پـدر و مادر و پـروردگار ب

مهم میـدانم ایـن همه افـتخارات بدسـت آورده ام، تـنها مربوط به  نظر اولـیـا را

وطن عـزیـزم من اسـت که در خاک و آب آن پـرورش  من نیسـت بلکه مربوط به

میـن مقـد سـم بردوش را که سـرز بدسـت آوردن این افـتخارات حقی. یافـته ام

با صدا و نواي  موسـیقي کالسـیک کشـور ما.) من دارد جـبـران کرده نمي تواند

 اسـتاد انجمن سـاز و طرب آفـریـن بود، اسـتاد جان و جانان خرابات بود

خانقـاهها، قـدمگاه، دلها و درگاه شـور حالهـا هـمیشـه نقـش قـدم هاي اسـتاد 

  :  موسـیقي کالسـیک افغاني مي گفتءنگ در بارهاسـتاد سـرآهـ. داشـت را



موجب تعجب ) موسـیقي کالسـیک افغاني ( گویم  شـاید ایـن نکـته که من مي

در ) بودا ( موسـیقي در زمان  بعضي ها بشـود، اما این یک واقعـیت اسـت

بامهاجـرت هاي مردم سـرزمین . هـمیـن بامیان امروزه رونق فـراوان داشـت

از طرف .  سـوي هـنـد موسـیقي ما نیــز به مرز هـندوســتان رفـتآریانا به

نام دارد که از اختتراعات امیـر ) خیال(موسـیقي را که من مي خوانم  دیگر،

قـبل از این که امیر خسـرو . نامـدار سـرزمین بلخ اسـت خسـرو بلخي فـرزند

دوربت، (ـد به نامهاي هـند محد ود میش را اختراع کــند موسـیقي) خیال(بلخي 

نوع موسـیقي را  اما وقـتي خیال اخـتراع شـد آنقــدر سـه) کرناتیک وبجـن

 و تا امروز مرد م هـند از. زیـر تاثیـر قـرار داد که بکلي جانشـیـن آنها شـد

هـنر اسـتاد سـرآهـنگ نه تـنها .) شـنیدن آن محسـون ومحظوظ مي شــوند

 بیشـماري داشــت و دارد بلکه در حلـقه هاي عالقـمندان در داخل کشـور

دوسـتان در برابرش به رسـم هـند و وان  هـنري و رسـمي هـنـدوسـتان، هـنـر

جسـتند و باعظمت نام او را به  زانو مي زد ند، در کنسـرت هایش باافـتخار راه مي

  .زبان مي آوردند

 مریضي که به اثـر  خورشـیدي١٣٦١ جوزا ١٦اسـتاد سـرآهـنگ در شـب 

خرابات بود  عایـد حالش گردیـده بود پـدرورد حیات گفـت؛ اما او که جان و جان

  هـنـرءچون قامتي بـر بلنداي زمان با خدمات و رهـتـوشــه هایـش در عرصه

  .موسـیقي کشــور ما نامي اسـت جاودانه و مانـدگار
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