دردهﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و رﻧﺠﻬﺎی ﻧﺎﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﺮدﻣﻢ را ﺳﺮود ﻣﯿﺴﺎزم
و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻧوﯾﺳﻧده :اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

ﻣن ﺳوژه و اﻟﮭﺎم ھﻧرم را از ﻣردﻣم ﻣﯾﮕﯾرم و ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرا داوود ﺳرﺧوش ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣن ﻗدر ،ﻋزت و
اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺧﺷﯾدﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣم ﺧواھم ﻣﺎﻧد و از دردھﺎ ،رﻧﺟﮭﺎ ،ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺎ و ﻣﮭﺎﺟرت و ﻏرﺑت آﻧﺎن ﺧواھم
ﺧواﻧد و دردھﺎی ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ و رﻧﺟﮭﺎی ﻧﺎ ﺷﻧﯾده ﺷﺎن را ﺳرود ﻣﯾﺳﺎزم و ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧم.
داﻧﺷﻣﻧدی ﻣﯾﮕوﯾد :اﮔر در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑﻣﺎﻧﯾم ﮐﺎری ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ظﺎﻟم ﺗﻣﺎم ﺷود .اﮐﻧون
اﮔر ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺑﺗذل ﺑﺧواﻧﯾم ﻗدر ﻣردم را ﻧداﻧﯾم و از درد و رﻧﺞ آﻧﺎن ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﯾم در
ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺎری ﮐرده اﯾم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ و دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﺷور ﻗﻠم ﻣﯽ زﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑزرﮔﻣرداﻧﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾم ﮐﮫ در ﺑﻧﯾﺎد و ﺗﺎر و ﭘود اﯾن ھﻧر
اﺻﯾل ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺄﺛﯾر را داﺷﺗﮫ اﻧد .اﮔر ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻧرﻣﻧدان ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن ﺑر ﺳر زﺑﺎن ھﺎ اﻓﺗﺎده ،ﺑﯾﺎﻓﮑﻧﯾم ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾم ﮐﮫ ﺣﺿور و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش در ﻋرﺻﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾر ھﻧرﻣﻧدان ھم وزن ﺧود ﺑوده
اﺳت ،از اﺟرای ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی دل اﻧﮕﯾز ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺻداﯾﯽ ﮔﯾرا و آھﻧﮕﮭﺎی ﺑﯾﺎد ﻣﺎﻧدﻧﯽ .ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرواﻧﺳﺎﻻران ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎ داوود ﺳرﺧوش اﺳت.
داوود ﺳرﺧوش طﯽ اﯾن ﻣدت ﻏم و درد ﻣردم ﻣﯾﮭﻧش را در ﻗﺎﻟب آھﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾده و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣردم ﻗدرﺷﻧﺎس وطن او را ﭘﺎس ﻣﯾدارﻧد.
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داوود ﻣﯾﺧواﻧد:
دو رھﺑر ﺧﻔﺗﮫ ﺑر روی دو ﺑﺳﺗر
دو ﻋﺳﻛر ﺧﺳﺗﮫ در ﺑﯾن دو ﺳﻧﮕر
دو رھﺑر ﭘﺷت ﻣﯾز ﺻﻠﺢ ﺧﻧدان
دو ﺑﯾرق ﺑر ﺳر ﮔور دو ﻋﺳﻛر.
در ﻣورد زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ داوود ﺳرﺧوش در ھﻣﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎ و وﺑﮕﺎه ھﺎ ھم ﻋﻘﯾده ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد :داوود ﺳرﺧوش در ﺷﺷم
ﺛور  ١٣۵٠ﺧورﺷﯾدی در ﻗرﯾﮥ ﺟُرﺑﺎش وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﻧدر وﻻﯾت داﯾﮑﻧدی ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷود .در ﺷب ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن
ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺧورﺷﯾدی ﺳرور ﺳرﺧوش ﺑرادر ﺑزرﮔش ﺑﺎ ﺳﯽ و دو ﺗن از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑدﺳت اﻓراطﯾون ﻣذھﺑﯽ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﻧﺎﮔذﯾر داوود ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧﺎﻧواده راه ﻣﮭﺎﺟرت را درﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد و ﻏرﺑت ﻧﺷﯾن ﮐوﯾﺗﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﮔردﯾد.
ﺳﺎل  ١٩٩٢ﻣﯾﻼدی از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن رﻓت و ﯾﮏ ﺳﺎل را در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳر ﺑرد و از ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﯾﻼدی
ﺑدﯾﻧﺳو در ﺷﮭر وﯾﺎﻧﺎ اﺗرﯾش ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اش زﻧدﮔﯽ دارد .داوود در ﺳﺎل  ١٩٩۵ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ ﺧﺎﻧم )ﮐﺑرا -ﻧﯾﮑزاد( ﮐﮫ
از ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ ھم آﺷﻧﺎ ﺑودﻧد ،ازدواج ﮐرد و ﺻﺎﺣب ﺳﮫ ﭘﺳر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .داوود ﺑﺎ آھﻧﮓ ھﺎی ﻣﯾﮭﻧﯽ اش ﺑﮫ ﺷﮭرت
رﺳﯾد ،روزﮔﺎری ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ﺑود و ﻣﮭﺎﺟرت ﺳرﻧوﺷت ﺑﺳﯾﺎری ﻣردم ﮐﺷور را رﻗم ﻣﯾزد .آھﻧﮓ
ھﺎی »زﻣﺎﻧﮫ«» ،ﻣﺳﺎﻓر« و » ﺳرزﻣﯾن ﻣن« را ﺑﮫ دوﺳﺗداران ھﻧرش ﻋرﺿﮫ ﻧﻣود و ﻣﺣﺑوب اﻟﻘﻠوب ﮔردﯾد.
ﺑﯽ آﺷﯾﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗم

ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗم

ﺑﯾﺗو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻏم
ﻋﺷق ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣن

ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﮔﺷﺗم
از ﺗو ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣن

ﺑﯽ ﺗو ﻧﻣﮏ ﻧدارد

ﺷﻌر و ﺗراﻧﮫ ﻣن

ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﺧﺳﺗﮫ ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻔﺎﯾﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﺑﯽ ﺳرود و ﺑﯽ ﺻداﯾﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
درد ﻣﻧد و ﺑﯽ دواﯾﯽ

ﺳرزﻣﯾن ﻣن

ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﮐﯽ ﻏم ﺗو را ﺳروده؟ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﮐﯽ ره ﺗو را ﮔﺷوده؟ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗو وﻓﺎ ﻧﻣوده؟ ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﻣﺎه و ﺳﺗﺎره ﻣن

راه دوﺑﺎره ﻣن

در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﯾﺷﮫ

ﺑﯽ ﺗو ﮔزاره ﻣن
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ﮔﻧﺞ ﺗو را رﺑودﻧد

از ﺑﮭر ﻋﺷرت ﺧود

ﻗﻠب ﺗو را ﺷﮑﺳﺗﮫ

ھرﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺧود

ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﻣﺛل ﭼﺷم اﯾن ﺳﺗﺎره ﺳرزﻣﯾن ﻣن
ﻣﺛل دﺷت ﭘرﻏﺑﺎره

ﺳرزﻣﯾن ﻣن

ﻣﺛل ﻗﻠب داﻏداره

ﺳرزﻣﯾن ﻣن.

آﻟﺑوم ھﺎی ھﻧری:
ﺳرزﻣﯾن ﻣن )(١٩٩٨
ﭘری ﺟو )(٢٠٠٠
ﺳﭘﯾد و ﺳﯾﺎه )(٢٠٠۴
ﻣرﯾم )(٢٠٠٨
ﺑﺎزی )(٢٠١٠
داوود ﺳرﺧوش ﺧواﻧﻧده ،ﺷﺎﻋر و آھﻧﮕﺳﺎز ﻣﺣﺑوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺳرﺧوش ﺑﯾﺷﺗر آھﻧﮓھﺎی آﻟﺑومھﺎﯾش را
ﺧودش ﺳﺎﺧﺗﮫ و اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .داوود در ﺳن ﻧو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻧواﺧﺗن دﻧﺑوره ﭘرداﺧت و در ھﻔده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ آوازﺧواﻧﯽ
آﻏﺎز ﮐرد .وی در آھﻧﮕﮭﺎی ﺧود ،ﺗﻼش ﮐرده اﺳت اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﻏم ﻏرﺑت و ﺑﯽ وطﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب دھد ﮐﮫ
ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎن در ﻣﮭﺎﺟرت و آوارﮔﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد .داوود ﺳرﺧوش وﺳﺎﯾل ﻣوﺳﯾﻘﯽ دﻧﺑوره ،ھﺎرﻣوﻧﯾﮫ ،ﭘﯾﺎﻧو و
رﺑﺎب را ﻣﯾﻧوازد.
ﭘدر ﺳرﺧوش ﻏﻼم ﺣﯾدر ﮐﮫ از ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ،ھم در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﺷﺎه و ھم ﻣﺣﻣد داوود،
وﮐﯾل اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﻧﺎم وﮐﯾل ﺷﮭرت داﺷت .ﻏﻼم ﺣﯾدر وﮐﯾل ﺑﺎ ﮐﯾﻣﯾﺎ ،ﻣﺎدر داوود ﮐﮫ در
ﺗذﮐره او را ﻓﺎطﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،ازدواج ﮐرده ﺑود .ﺣﺎﺻل ازدواج آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﭘﺳر و ھﺷت دﺧﺗر ﺑود ﮐﮫ از اﯾن
ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﭘﺳر و ﯾﮏ دﺧﺗر دﯾﮕر در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻏﻼم ﺣﯾدر از دو ازدواج دﯾﮕر ﺧود ﻓﻘط ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﻓرزﻧد
ﺷد.
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داوود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎزدھﻣﯾن ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده ﺑود ،ھﻧوز ﮐودﮐﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﺎدر را از دﺳت داد.
ﺗﺎ ھﻔت ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﻗرآن ،ﺧواﺟﮫ ﺣﺎﻓظ و ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ را درﺧﺎﻧﮫ ﻧزد ﭘدر ﺧواﻧد .وﻗﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠم ﻗرﯾﮫ ﮐﮫ از ھرات ﺑود
در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺧورﺷﯾدی ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ آﻣد ،ﭘس از اﻣﺗﺣﺎن ﮔرﻓﺗن دﯾد ﮐﮫ داوود ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﻣﯽ
ﺗواﻧد .او را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺷﺎﻣل ﺻﻧف ﺳوم ﺳﺎﺧت .ﺳﺎل ﺑﻌد در آﻏﺎز ﺻﻧف ﭼﮭﺎرم ﮐﮫ ﺗﺎزه ﻗﻠم و ﮐﺗﺎب و ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ را از
ﻣﮑﺗب ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﯾﮑﺑﺎره ﺟﻧﮓ آﻏﺎز ﺷد .ﻣﯾز و ﭼوﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺗب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﮑﺗب در ﻣﻧطﻘﮫ آن را
ﺗﺎزه ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود ،ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﺷد و آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠم ﻗرﯾﮫ ھم ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑﺑرد.
اﯾن زﻣﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﻣردم و ﻣﯾﮭن ﺟوﻻن ﻣﯾﻧﻣود و زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﻣردم
ﮐﺷور ﺟﮭﻧم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎن ﺧود را در اﯾن ﮐش و ﮔﯾر از دﺳت دادﻧد و ﺧﺎﻧواده
ﺳرﺧوش ﻧﯾز ﺗﺎوان ﺑزرﮔﯽ را درﯾن ﻟﺟﺎم ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ ﻣﺗﻘﺑل ﮔردﯾد و ﺳﯽ و دو ﺗن از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ داوود ﺑﮫ
ﺷﻣول ﺑرادرش ﺳرور ﺳرﺧوش ،ﮐﺎﮐﺎ ،ﭘﺳران ﮐﺎﮐﺎ ،ﭘﺳران ﻋﻣﮫ و ﭘﺳران ﻣﺎﻣﺎ در ﯾﮏ ﺷب ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد.
ﮐودﮐﺎن و ﺗﻌدادی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ از دم ﺗﯾﻎ ﻗﺗل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﻣدت ھﺎ ﻣﺗواری ﺑودﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻏرﺑت ﺳرای ﮐوﯾﺗﮫ را ﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣوﻗت ﺑرﮔزﯾدﻧد .داوود ﺳﮫ ﭘﺳر ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺻﺑور ،ذواﻟﻔﻘﺎر و ﯾﺎﺳر دارد .داوود ﺳرﺧوش زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
آھﻧﮓ وطﻧم دوﺑﺎره . . .راﺳرود ھﻣﮫ ھوﺷﮭﺎ ﮔوش ﺷد.
وطﻧم دوﺑﺎره اﯾﻧﮏ ﺗوی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﻣﯾر
ﺑﺗﮑﺎن ﺳﺗﺎره ھﺎ را ﮐﮫ ﺳﺣر ﺷود ﻓراﮔﯾر
ﺑﺗﮑﺎن ﺳﺗﺎره ھﺎ را ﮐﮫ ﺳﺗﺎره ھﺎی اﯾن ﺷﮭر
ھﻣﮫ ﯾﺎدﮔﺎر زﺧم اﻧد ،ھﻣﮫ ﯾﺎدﮔﺎر زﻧﺟﯾر
ﻣﻧم و اﻣﯾد روزی ﮐﮫ ﺗرا ﭼﻧﺎن ﺑﺑﯾﻧم
ﮐﮫ ﺷوی ﭼو ﺑﺎل طﺎووس ﺑﮫ ھزاران رﻧﮓ و ﺗﺻوﯾر
ﮔل و ﮔﻧدم ﺷﻘﺎﯾق ﺑدﻣد ز دﺷﺗﮭﺎﯾت
ز ﺑﻠﻧد ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾت ﺷود آﻓﺗﺎب ﺗﮑﺛﯾر
وطﻧم ﻣﺑﺎدا روزی ﮐﮫ ﮐﺳﯽ زﻏﻧﭼﮫ ھﺎﯾت
ﺑﮫ ﻓراﻗت اﺷﮏ رﯾزد ،ز ﻏﻣت ﺷود ﮔﻠوﮔﯾر.
داوود ﺳرﺧوش ﺗﺎ اﮐﻧون ﮐﻧﺳرتھﺎی زﯾﺎدی را درﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ ،ھﺎﻟﻧد ،ﻧﺎروی ،ﺳوﺋدن،
داﻧﻣﺎرک ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻧﯾز ﮐﻧﺳرﺗﮭﺎی را در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾران و اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرﮔزار ﮐرده اﺳت .او ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘﻧﺞ
آﻟﺑوم ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت .از داوود ﺳرﺧوش ﺗﺎ ﺣﺎل ﭘﻧﺞ آﻟﺑوم ﻧﺷر ﺷده ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی
ﺳرزﻣﯾن ﻣن ،ﭘری ﺟو ،ﺳﭘﯾد و ﺳﯾﺎه ،ﻣرﯾم و ﺑﺎزی .وی اﮐﻧون ﻣﺻروف ﺛﺑت آﻟﺑوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد )ﺟﻧﮓ و
ﺟﻧون( و ﺷﺎﯾد ھم )ﺟﻧون( ﻧﺎم ﺑﮕﯾرد .دو ﮐﺎر دﯾﮕری ﮐﮫ ﻋزم اﻧﺟﺎم دادن آﻧﮭﺎ را دارد ﺑﺎ دﻣﺑوره ،اﯾن ﯾﺎر دﯾرﯾن او
در ﭘﯾوﻧد اﺳت .ﻣﯽ ﺧواھد آھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺻوص دﻣﺑوره را ﺑﺎ ھﻣﺎن اﺻﺎﻟت ﺷﺎن آﻟﺑوم ﮐﻧد و ﻧﮕذارد ﺑﺎدھﺎی
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ﻓراﻣوﺷﯽ آﻧﮭﺎ را از ﯾﺎدھﺎ ﻣﺣو ﮐﻧد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺛﺑت ﻣﯽ ﺧواھد در ﻧوازﻧدﮔﯽ دﻣﺑوره ھم ﻧوآوری
ھﺎی ﮐﻧد و دﻣﺑوره از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود ﺑدرآﯾد.
داوود ﺳرﺧوش در ﻏرﺑت و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺗﯽ دل ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد:
ﮔر ﯾﮏ داﻧﮫ و درداﻧﮫ ھﺳﺗﯽ
اﮔر ﭼﺷم و ﭼراغ ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ﻣﻠﮏ دﯾﮕران ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯽ
ﮐﺳﯽ ﻣﮭر ﺗو را در دل ﻧدارد
ﮐﺳﯽ ﻧﺎم ﺗو را ﺑر ﻟب ﻧﯾﺎرد
ﮐﺳﯽ دﺳت ﺗو را ﻧﻣﯾﻔﺷﺎرد
ﻧﮫ ﯾﺎر ﺑﺎ وﻓﺎ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
ﻧﮫ از ﯾﺎری و ﻋﯾﺎری ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﻧﮫ دوﺳت ھم رﻓﺎه و ھﻣزﺑﺎﻧﯽ
ﻧﮫ ﺟﺷن ﮔل ﺳرخ و ﺷﺎدﯾﺎﻧﯽ
ﻧﮫ ﺟوش ﮔل ﺑﮭﺎر و ارﻏواﻧﯽ
ﻧﮫ ﺑوﯾﯽ از ھرات ﺑﺎ ﺻﻔﺎﻧﯽ
ﻧﮫ ﻗوﻟﯽ ﻧﮫ ﻗراری

ﻧﮫ ﭘﺎرک زرﻧﮕﺎری

ﻧﮫ ﺑﺎغ و ﮐوﭼﮫ ﺑﺎﻏﯽ ﻧﮫ ﻣﯾل و ﻧﮫ دﻣﺎﻏﯽ.
داوود ﺳرﺧوش ﺑﺎری ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮕر ﻣﺟﻠﮫ آرﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود :ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھم ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﮭﺎی ھﻧری و ﻓرھﻧﮕﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﻶ از وﺿﻌﯾت ﭼﻧدان ﻣطﻠوب ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﺑدﻟﯾل اﯾن ﺳﮫ دھﮫ وﺿﻊ آﺷﻔﺗﮫ و ﻧﺎ ﺑﺳﺎﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻣﺎ را ﺗﺣت ﺗﺂﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ ﺧود ﻗرار داد و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت ھﺎی رﺷد و
ﺗرﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔردﯾد ھﻧر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھم ﻧﺗواﻧﺳت در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط رﺷد و ﭘوﯾﺎﺋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﻋﻣﻶ در اﯾن دوران ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐدام ﮐﺎر اﺻوﻟﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی ﺑرای ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ و ﺗرﺑﯾت ھﻧرﻣﻧد در اﯾن رﺷﺗﮫ
ھﻧری اﻧﺟﺎم ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﺿﺂ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﻧﺎﺑودی آن ﻧﯾز ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﮐﺛر ﮐﺎرھﺎی ﮐﮫ در
اﯾن ﻣدت ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋرﺿﮫ ﺷده اﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺎﻟت ذوق ﮔوﻧﮫ و ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺑﺎزاری دارد ﺗﺎ
ﮐﯾﻔﯾت و ﻏﻧﺎی ﻻزم ھﻧری را.
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اﮔر در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑﻌﺿﯽ آﺛﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ و از ﻧﮕﺎه ھﻧری ﺗﺎ ﺣدودی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ھﺳﺗﯾم اﯾن ﺻرﻓﺂ ﺑدﻟﯾل
ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻓردی و اﺳﺗﻌداد ﺧود اﯾن ھﻧرﻣﻧدان ﺑوده اﺳت .در ﻣﺟﻣوع وﺿﻌﯾت ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷراﯾط
ﻓﻌﻠﯽ زﯾﺎد ﺧوب ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾم ﺷﺎھد ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﺗر و ﺑﮭﺗر در
آﯾﻧده ﺑﺎﺷﯾم .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ھﻧر ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﯾن ﻣردم اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر اھﻣﯾت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﺑﺎﻋث اﻣﯾد واری ﺑرای آﯾﻧده ﺑﮭﺗر ﺑرای ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮐﻣﭘوز و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮭﺗرﯾن آھﻧﮕﮭﺎی داوود ﺳرﺧوش.
ﺳرزﻣﯾن ﻣن آھﻧﮓ ﺗرﮐﯽ اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری
ﯾﺎ ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری
ﺟره ﺟو ،داوود ﺳرﺧوش
آی ﻣردم آﺧر ای ﻣردم ،اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری
دﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو ﻣﯽ ﮔذارم ،داوود ﺳرﺧوش
ﺑﮫ ای ﻣﻠﮑﺎ ،اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری
ﻣرﯾم ،داوود ﺳرﺧوش
ﺷب ھﺎی ﺑﯽ ﺗراﻧﮫ ،اﻣﯾر ﺟﺎن ﺻﺑوری
ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ ،داوود ﺳرﺧوش.
در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺗم و اﺳﺗﺑداد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود ،داود ﺳرﺧوش اﯾن ھﻧر
را ﺑﺎ ﺧواﻧدن آھﻧﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺣس وطن ﭘرﺳﺗﯽ و رﻧﺞ ﻏرﺑت اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت ،ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﺑﺧﺷﯾد .آھﻧﮓ ھﺎی
وی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻌﮑﺎس ھﻧری از ﻏم ﻏرﺑت و طﻌم ﺗﻠﺦ زﻧدﮔﯽ در ﻣﮭﺎﺟرت ﺑرای ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣﮭﺎﺟر اﻓﻐﺎن
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑود ،ھزاران ﻣﮭﺎﺟری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﺳرت ھﺎی داود ﺳرﺧوش ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت و
دوری از وطن را ﺑﺎ او ﻗﺳﻣت ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﺑﺎ وی ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﻧد.
اﻣروز داود ﺳرﺧوش ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻧرﻣﻧدی ﺗواﻧﺎ و ﯾﮑﯽ از ﺳرﺷﻧﺎس ﺗرﯾن ﭼﮭره ھﺎی ھﻧری ﮐﺷور ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
داوود ﺳرﺧوش ﺑﺎر ھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ رو آورﯾد آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ وارد ﮐﺎرزار اﯾن ھﻧر
ﺷوﯾد ،ﻧﮫ ﺑرای ﻧﺎن و ﺷﮭرت.
داوود ﺳرﺧوش را ﻣﯾﺗوان از ﺟﻣﻠﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﻣﻠﯽ و ﻣردﻣﯽ ﺷﻣرد .آھﻧﮓ ھﺎی ﺑﻠﻧدی ﻣﯾﮭﻧﯽ و ﻣردﻣﯽ ﺳروده اﺳت
ﮐﮫ ﺣس وطن دوﺳﺗﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺻﺎﯾب و دردھﺎی ﻣردم را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺳﺎزد وﻣﯾﺧواﻧد:
دل ﻣن ﺷﮑوه ﻧﮑن از ﮐس و ﻧﺎﮐس دل ﻣن
دل ﻣن ﺗو راز ﻋﺷق و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑر دل ﻣن
دل ﻣن دﻧﯾﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دل ﻣن
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ﻣرد و ﻧﺎﻣردھﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دل ﻣن
ﻋﺷق و آدﻣﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دل ﻣن
دل ﻣن ﯾﺎران زﻣﺎﻧﮫ

ﻧﺎﺳﭘﺎس و ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ

ﻋﺷﻘﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ و رﯾﺎﯾﯽ راھﺷﺎن در ﻏرﺑت ﺟداﯾﯽ. . .
ﻣن ﻗﺑﻶ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳرﺧوش داﺷﺗم ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺳوژه و اﻟﮭﺎم ھﻧرم
را از ﻣردﻣم ﻣﯾﮕﯾرم و ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرا داوود ﺳرﺧوش ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣن ﻗدر ،ﻋزت و اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺧﺷﯾدﻧد .ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﺎ ﻣردﻣم ﺧواھم ﻣﺎﻧد و از دردھﺎ ،رﻧﺟﮭﺎ ،ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺎ و ﻣﮭﺎﺟرت و ﻏرﺑت ﺷﺎن ﺧواھم ﺧواﻧد و دردھﺎی ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ و
رﻧﺟﮭﺎی ﻧﺎﺷﻧﯾده اﯾﻧﺎن را ﺳرود ﻣﯾﺳﺎزم و ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧم.
داوود ﺳرﺧوش در ﻣورد ھﻧر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻋﻘﯾده داﺷت:
زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن آھﻧﮓ ﻛﮫ درد ﻣردم را ﻣﻧﻌﮑس ﺑﺳﺎزد و ﻏرﺑت و آوارﮔﯽ را ﺗﻣﺛﯾل ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد آھﻧﮓ ﺟﺎوداﻧﮫ و
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﺎﺷد ،زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن آھﻧﮕﯽ ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣردم و ﻣﯾﮭن ﺳروده ﺷود و در ﺟﻣﻼت و ﮐﻠﻣﺎﺗش ﻣﻔﺎد ﻣﺎدی و زرق
و ﺑرق ظﺎھری وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ آھﻧﮕﯽ ﮐﮫ در آن درد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد
آھﻧﮓ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾﺎد ﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم ﯾﻘﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت و ھر آھﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﺳرﺧوش ﺳرود ﺑﯾﺎد ﻣﺎﻧدﻧﯽ
ﺷد .آھﻧﮕﮭﺎی:
ﺳرزﻣﯾن ﻣن
زﻣﺎﻧﮫ
دﺳت ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﺧدﻣت زﻧدان
آھﻧﮓ ﺳﻔر
دل ﻣن دﻧﯾﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ دل ﻣن
ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎ ھﻧوز در ﻟﺑﮭﺎ ﺗﮑرار و در ﮔﻠوھﺎ زﻣزﻣﮫ ﻣﯾﺷود.
داوود ﺳرﺧوش ﺧواﻧﻧده ،ﺷﺎﻋر و آھﻧﮕﺳﺎز ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎﺳت .ﺳرﺧوش ﺑﯾﺷﺗر آھﻧﮓھﺎی آﻟﺑوم ھﺎﯾش را
ﺧودش ﺳﺎﺧﺗﮫ و اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .آھﻧﮕﮭﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗر از ﺳرودهھﺎی ﺧود وی اﺳت ،اﻣﺎ از آھﻧﮓ ،ﺷﻌر و ﮐﻣﭘوز
اﻣﯾرﺟﺎن ﺻﺑوری ﻧﯾز ﺑﮭره ﺑرده اﺳت .ﺳرﺧوش از ﻧو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﻧواﺧﺗن دﻣﺑوره و ﺑﻌد ھﺎ ﮐﯾﺑورد،
ھﺎرﻣوﻧﯾﮫ و رﺑﺎب را ﻧﯾز ﻓرا ﮔرﻓت و در ١٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ آوازﺧواﻧﯽ ﭘرداﺧت.
 .وطﻧم
 .ﯾﺎ ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ
 .ﺗﻧدی ﻣﮑن
 .دل ﻣن دﻧﯾﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
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 .ﻣن و درﯾﺎ
 .در اﯾن ﺳرای ﺑﯽ ﮐﺳﯽ ،ﮐﺳﯽ ﺑﮫ در ﻧﻣﯽ زﻧد
 .ﺳرزﻣﯾن ﻣن
 .ﺑﺎ اﯾن دﺳﺗﺎن ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﯾﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺳﯾﺎﻟﯽ
 .ﺗب ﮐرد ﺧﺎک و ﺗﯾره اﻧﺳﺎن ﺗﺑﺎه ﺷد ﺷرﻣﻧده ﺑﺎز ﭼﮭره ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه ﺷد
اﻣﯾد ﭘﺎک و ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯾﮭن

 .ﺳﻼم ای ھﻣوطن ﻓرزﻧد ﻣﯾﮭن
 .ﺑﺎز دل ﻣﯽ ﺗﭘد از رﻏﺑت دﯾدار دﮔر

ﮐﮫ ﮐﺷد ﺑﺎز ﻣرا ﺑرﺳر ﺑﺎزار دﮔر

 .ﺗرک ﺳﻔر ﮐن
 .ﺑﺗﮑﺎن ﺳﺗﺎره ھﺎ را ﮐﮫ ﺳﺗﺎره ھﺎی اﯾن ﺷﮭر ،ھﻣﮫ ﯾﺎدﮔﺎر زﺧﻣﻧد ،ھﻣﮫ ﯾﺎدﮔﺎر زﻧﺟﯾر
 .دﺧﺗرم ﻣﮑن ﺑﺎزی ،ﺑﺎزی اﺷﮑﻧﮏ دارد
 .ﺗب ﮐرد ﺧﺎک و ﺗﯾره اﻧﺳﺎن ﺗﺑﺎه ﺷد
 .ھﻣﺳﺎﯾﮫ
 .ﺑﮭﺎر
 .ﺗﻧﮭﺎ.
اﯾﻧﺎن از ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی داوود ﺳرﺧوش اﺳت و ﺳرﺧوﺷﯽ ﮐﮫ از ﻓﻘر ،ظﻠم و ﺳﺗم در ﺳﺎﻟﮭﺎی دوری دور ﺳروده ﺑود
و ﺑﺎ اﯾن ﻧوا در ﻗﻠﺑﮭﺎ ﺟﺎی ﮔرﻓت و در ﻟﺑﮭﺎ ﺗﮑرار ﺷد.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٩٢ﺗﺎ  ٢٠٠٢ﻣﯾﻼدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوران رﮐود ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑود و ﺑرﻋﮑس در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ھر ﮐﺳت
و ﺳﯽ دی ﻓروﺷﯽ ،اﻟﺑوم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺧﺗﻠف وارد ﺑﺎزار ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ اﻟﺑوﻣﮭﺎی اﺣﻣد
وﻟﯽ ،ﺣﯾدر ﺳﻠﯾم ،ﻓرھﺎد درﯾﺎ ،ﻗﺎدر اﺷﭘﺎری ،اﺣﺳﺎن اﻣﺎن ،ﺣﺑﯾب ﻗﺎدری . . .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﻧوﯾﻧده و ﺧرﯾدار را داﺷت و
اﻣﺎ اﻟﺑوﻣﮭﺎی ﻓرھﺎد درﯾﺎ ﮐﮫ در آن آھﻧﮕﮭﺎی :ﯾﮏ داﻧﮫ ﮔل دو داﻧﮫ ،ﮐﺎﺑل دور اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺳﻼﻣت ﺑﮑﻧم ،ﮔردش
ﭼﺷم ﺳﯾﺎھﯽ ﺗو ،ﺗو رﻓﺗﯽ ،دوری ات ﺑر ﻣﺎ اﺛر ﮐرد ،ﺧودم اﯾن ﺳو ،دﻟم آن ﺳوی درﯾﺎ ،در اﯾن ﻏرﺑت ﺳرا دل در
ﺑرم ﻧﯾﺳت و از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺧرﯾد و ﻓروش ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت و در ھر رﺳﺗوراﻧت و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯾﺷد و درﯾن
ﮔﯾر و دار داوود ﺳرﺧوش ﺳﮫ اﻟﺑوم ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی:
 ﺳرزﻣﯾن ﻣن )(١٩٩٨ ﭘری ﺟو )(٢٠٠٠ ﺳﭘﯾد و ﺳﯾﺎه ).(٢٠٠۴ﯾﮑﯽ را از ﭘﯽ دﯾﮕری وارد ﺑﺎزار ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧﻣود و ﺑﺧﺻوص آھﻧﮕﮭﺎی :ﻣوﻻﻋﻠﯽ ،ﺳرزﻣﯾن ﻣن ،ﺟره ﺟو ،در اﯾن
ﺳرای ﺑﯽ ﮐﺳﯽ ،ﮐﺳﯽ ﺑﮫ در ﻧﻣﯽ زﻧد ،دل ﻣن دﻧﯾﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺳﻼم ای ھﻣوطن ﻓرزﻧد ﻣﯾﮭن .ﻏوﻏﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐرد در
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ھر ﺑزم ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس ﻋروﺳﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و در ھر زﺑﺎﻧﯽ اﯾن آھﻧﮕﮭﺎ زﻣزﻣﮫ ﻣﯾﺷد و اﮐﺛر
ھﻧرﻣﻧدان ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﯾن آھﻧﮕﮭﺎ را ﺑﺎزﺧواﻧﯽ و ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد.
در ﭘﺷﺎور آوازﺧواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس ﺧوﺷﯽ و ﺟﺷﻧﮭﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷرﮐت ﻣﯾﮑردﻧد ،رﺳول
زﻣری ،ﺷﺎه رﺳول ﻗﺎﺳﻣﯽ ،ﺣﻔﯾظ وﺻﺎل ،ﻧﺑﯽ راھش ،رﺳول راھش ،ﻓﮭﯾم ﺷﺎﯾق ،اﮐﺑر ﺳروش ،ﺳﻠطﺎن ھم آھﻧﮓ،
داوود ﺣﻧﯾف ،ﻗﺎﺳم ﺑﺧش ،ﺷرﯾف ﺳﺎﺣل ،ﻧﺻﯾرھم آھﻧﮓ . . .ﺑودﻧد و ﺑﺎرھﺎ رﺳول زﻣری ،ﻧﺑﯽ راھش ،ﻓﮭﯾم ﺷﺎﯾق،
رﺳول راھش ،ﻧﺻﯾر ﭘردﯾس و ﺣﻔﯾظ وﺻﺎل و دﯾﮕران ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻋﻼﻗﻣﻧد و
ﺷﻧوﯾﻧده را آھﻧﮕﮭﺎی داوود ﺳرﺧوش دارد و ھﻣﯾن آھﻧﮕﮭﺎی داوود ﺳرﺧوش اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺗﺳﮑﯾن دردھﺎی دوری
از وطن و رﻧﺟﮭﺎی ﻏرﺑت و آوارﮔﯽ ﺧود را در ﻻﺑﻼی آن ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﻟﺑوم ھﺎی داوود ﺳرﺧوش ﺑﮫ ﺑﺎزار
روﻧق دﯾﮕری ﺑﺧﺷﯾد ،و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓروش را از آن ﺧود ﻧﻣود و ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾم در ﺷﮭرھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺎﭘﯽ و
ﺗﮑﺛﯾر ﮐﺳت و اﻟﺑوم ھﻧرﻣﻧدان ﻣطﺎﺑق ھﯾﭻ ﻣﻌﯾﺎری ﻧﯾﺳت و ھزاران ﻓروﺷﮕﺎه ﮐﺳت و ﺳﯽ دی ،دﮐﺎن ،ﮐراﭼﯽ و
دﺳت ﻓروﺷﯽ ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﮐﺳت و اﻟﺑوم ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻏﯾر رﺳﻣﯽ و ﻏﯾرﻣﻌﯾﺎری دارﻧد .ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دو ﺳﮫ
رادﯾو ﮐﺳت و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺛﭘت و ﺗﮑﺛﯾر در ھر ﮔوﺷﮫ ﺷﮭر و ﺑﺎزار ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻧﺎﻧﯽ ازﯾن طرﯾق ﺑدﺳت ﻣﯽ
آورد.
آﻟﺑوﻣﮭﺎی داوود ﺳرﺧوش ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﯾود و ﻣﻘررات ﮐﮫ "طﺎﻟﺑﺎن" ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودن ﺻدای
آوازﺧواﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و در ھر ﮔوﺷﮫ وطن ﺑرده ﺷد و ﻣردم ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﮔوش ﻣﯾدادﻧد.
آھﻧﮕﮭﺎی ﭘرطﻧﯾن ،ﺻدای رﺳﺎ و ﻧﺎزﻧﯾن و اﻟﺑوﻣﮭﺎی دﻟﻧﺷﯾن  -داوود ﺳرﺧوش را ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ و ﻣوﺻوف را
ﭼﮭره ﻣﺎﻧدﻧﯽ و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺳﺎﺧت.
روزﻧﺎﻣﮫ ﭘر ﺗﯾراژ ﻣﺷرق از زﺑﺎن ﺳرﺧوش ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد) :داوود ﺳرﺧوش ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺎم ﮐﮫ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ
رو آورﯾد آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ وارد ﮐﺎرزار اﯾن ھﻧر ﺷوﯾد ،ﻧﮫ ﺑرای ﻧﺎن و ﺷﮭرت( .
ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ داوود ﺳرﺧوش از طرﯾق ﺗﻠﻔون داﺷﺗم ﺑﯾﺷﺗرﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدم ،ﻧﺎﻣﺑرده ھﻧرﻣﻧدﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ را آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺳووﻻﻧﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و در ﺗﻼش اﺳت ﺗﺎ اﯾن ھﻧر را ﺑﯾش از ﺑﯾش ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد
و ﻣﺗﻌﻘد اﺳت ،ھﻧرﻣﻧد واﻗﻌﯽ ﻛﺳﯽ اﺳت ﻛﮫ دارای اﻧﮕﯾزه ای واﻻ ،اھداف ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و از ھدﻓﻣﻧدی ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد،
اراده ﻗوی ﺑرای ﺑﺎروری ،اﺣﺳﺎس و ﻋﺎطﻔﮫ ﺧﺎص ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻣردم در وﺟودش ﺟواﻧﮫ ﺑزﻧد ،ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ
روﺷن از ھﻧر و ﺗﺳﻠط ﺑر ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دردھﺎ و رﻧﺞھﺎی روﺣﯽ ﻣردم و اﺳﺎرت و درﻣﺎﻧدﮔﯽ
ﻣﺣروﻣﯾن و ﻣظﻠوﻣﯾن را ﺑﺎزﮔو ﻛﻧد .ﻋﺷق ورزﯾدن و دوﺳت داﺷﺗن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﻣردم ﮔراﯾﯽ و
ﺻﺑوری از وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﮭم ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﻣﺗﻌﮭد اﺳت و از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺣرﻛت ،اھداف ﻋﺎﻟﯽ ھﻧری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﯾك آوازﺧوان ﺧوب – در ﺑﯾن ﻣردم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣردﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻛﺗﮫ ﺑﯾن و ﻣﺷﺎھده ﮔر ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎﺷد در ﻛﺎر ﺧود ﺗﺧﺻص و ﻣﮭﺎرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺧود ﻋﻣﯾﻘﺎ اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
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آی ﻣردم آﺧر ای ﻣردم
ﯾﺎر آھﻧﮓ ﺳﻔر دارد
رﻓﺗن ﺗﻧﮭﺎ ﺧطر دارد
راه ﺑﯽ ھﻣراه ﺧطر دارد
آی ﻣردم آﺧر ای ﻣردم
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺧون ﺟﮕر دارد. . .
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ،ﻋدم ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻣﯾرﺟﺎن ﺻﺑوری و داوود ﺳرﺧوش ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﺧوﺑﯽ را ﺑرای ﺳرﺧوش ﻧداﺷت و
طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک ھﻧری ﺑﯾن اﯾن دو ﻧﺧﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ وﺟود ﻧدارد و در ﻣوﻗﻊ ﻣﺳﺎﻋد در اﯾن
ﻣورد ﻣﻔﺻل ﺧواھم ﻧوﺷت و آرزو دارﯾم ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﺎھد ھﻣﯾﺎری و ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک ھﻧری اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑﮭره از ﺷﺑﮑﮫ ﺳراﺳری ﻣردم ھزاره.
ﺑﺎ ﻣﮭر -ﺻﺑﺎح
thesabah@gmail.com

www.esalat.org
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