
 چهل سال از مرگ شیداي عاشق گذشت

  بصیر احمد حسین زاده

  پژوھشگر افغان

  

چھارم ثور یا اردیبھشت امسال برابر است با چھلمین سال درگذشت استاد غالم محمد دستگیر شیدا 

  .خورشیدی در کابل از دنیا رفت ١٣۴٩یکی از اساتید بزرگ موسیقی معاصر افغانستان کھ در سال 

  .دھی کابل در یک خانواده ھنرمند بھ دنیا آمدخورشیدی در قریھ چھار  ١٢٩۵استاد شیدا در سال 

پدرش استاد قربانعلی نام داشت کھ از بزرگترین رباب نوازان دوره خود بود و در گروه ھنری استاد 

  .قاسم افغان در دربار امیر حبیب هللا خان رباب می نواخت

مان امیر شیر علی خان و استاد میرزا نوروز، کاکای استاد شیدا نیز از جملھ ھنرمندانی بود کھ در ز

  . امیر عبدالرحمان خان در کوچھ خرابات کابل آواز خوانی می کرد

محمد حسین، برادر استاد شیدا ھم از طبلھ نوازان معروف دوران خود بود کھ سالھا شاگرد استاد 

ای استاد شیدا ده سالھ بود کھ برای نخستین بار آموزش موسیقی را نزد کاک. چاچھ محمود بوده است

  .خود آغاز کرد



استاد غالم حسین خان، پدر استاد سراھنگ از دیگر اساتیدی بود کھ شیدا در نزد وی زانوی شاگردی 

و بعد از مدتی آموزش در نزد او راھی ھند شد و از تجربیات استاد عبدالوحید خان بھره . بر زمین زد

  . برد

  عاشق دلباخته

  

گونھ کھ در برخی از نوشتھ ھا آمده است دختر خالھ استاد شیدا در دوران جوانی بر اثر بیماری آن

العالج در گذشت و این حادثھ شیدای جوان را کھ سخت دلبستھ این دختر شده بود از نظر روحی 

  .دگرگون و گوشھ نشین کرد و حالت جنون بھ او دست داد

وازندگی در گروه استاد قاسم در گروه حاجی افضل تاجر نیز استاد قربانعلی پدر شیدا، عالوه بر ن

حاجی افضل عالوه بر . نوازندگی می کرد و رابطھ صمیمانھ میان او و حاجی افضل بر قرار بود

نوازندگی بھ کار تجارت ھم مشغول بود و در یکی از سفرھای تجاری، شیدا را برای معالجھ با خود 

  .بھ ھند برد

ی حکیم اجمل خان بھ وسیلھ طب یونانی تحت معالجھ قرار گرفت و تا حدودی شیدا در مرکز درمان

 .سالمتی و شادابی خود را بھ دست آورد و بھ کابل بازگشت

  



  اولین آواز

شیدا برای اولین بار در باغ حاجی افضل تاجر در بینی حصار کابل آواز خواند و شنوندگان خود را 

او آنقدر مست و . زودی بھ چھره مشھور در میان مردم تبدیل شدبسیار تحت تاثیر قرار داد و بھ 

  .شوریده می خواند کھ حالت جنون بھ او دست می داد

" سرگذشت موسیقی معاصرافغانستان"آنگونھ کھ عبدالوھاب مددی آواز خوان و آھنگ ساز در کتاب 

ھند چنان کھ او سالھا بھ نام بد" دیوانھ"ھمین امر باعث شده است کھ شنوندگان بھ او لقب :"آورده است 

دیوانگی ھای او حین خواندن ھمچنان ادامھ داشت و شنونده ھایش . غالم دستگیر دیوانھ معروف بود

" شیدا"را نیز بی خود و مست می ساخت تا اینکھ یکی از عالقمندان پر نفوذش لقب دیوانھ را بھ 

  ."عوض کرد و این لقب تا پایان عمر، ضمیمھ اسم استاد بود

استاد شیدا با استفاده از یک بورسیھ تحصیلی دراز مدت بھ ھند سفر کرد و بعد از آن بود کھ ھمھ 

  .سالھ مدت سھ تا چھار ماه را در این کشور سپری و از تجربیات اساتید ھندی استفاده می کرد

  سبک شیدایی

ر موسیقی صاحب شیدا غزلھای فارسی بخصوص اشعار حافظ و سعدی را با شوریگی می خواند و د

  .مشھور شده بود" شیدایی"سبک خاصی بود کھ بھ سبک 

  

طبق گفتھ بسیاری از صاحب نظران، استاد شیدا یکی از کسانی بود کھ بھ غزلخوانی افغانی، جان 

  .دوباره بخشید



خارج از افغانستان بر گزار  وی در طول دوران عمر ھنری خود کنسرت ھای مختلفی را در داخل و

ھمچنین از . کرد و موفق بھ دریافت چندین مدال و جوایز مختلف از داخل و خارج افغانستان شد

  .بھ وی اعطا شد" استاد"طرف وزارت اطالعات و فرھنگ افغانستان لقب 

و میا شیدا استاد شیدا تعدادی شاگرد نیز داشت کھ عبدالحمید ھم آھنگ آواز خوان معروف افغانستان، 

  .از معروف ترین آنھا بودند) فرزاندنش(و حسن شیدا 

ھر چند از استاد شیدا فقط چند آھنگ در آرشیو موسیقی رادیو افغانستان باقی مانده است ولی بسیاری 

  . از صاحب نظران بر این باورند کھ این آثار از نگاه کیفیت ھنری از بھترین آھنگ ھایی افغانی است

عبدالوھاب مددی صدای شیدا عالوه بر زیبایی و گیرایی خاصی کھ داشت با کوک  طبق گفتھ آقای

  .ساز نیز بسیار ھماھنگ بود

  سھ ازدواج دوازده فرزند

کھ دو فرزندش بھ ھنر موسیقی روی . استاد شیدا سھ بار ازدواج کرد و پدر ھفت دختر و پنج پسر شد

  .آوردند

خورشیدی در حالیکھ بھ ھمراه گروه  ١٣۴٩استاد غالم دستگیر شیدا در صبح روز سوم ثور سال 

چاریکار موترش تصادف کرد _ ھنری خود از قره باغ شمالی بھ کابل باز می گشت در شاھراه کابل 

  . جراحت استاد شیدا شدید بود و فردای آن روز در کابل جان سپرد. و بھ شدت مجروح شد

ادثھ فرزندش میا شیدا کھ چند روز از ازدواج او نگذشتھ بود و در ھمان آغاز کار آواز در این ح

خوانی و کسب شھرت بود، و استاد محمد غازی طبلھ نواز و حاجی محمد یونس خوش نشین جان 

  .سپردند

  .استاد شیدا و فرزندش میا شیدا را در قبرستان شھدای صالحین کابل بھ خاک سپرده شد
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