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  ،گفت و شنود فضل الرحیم رحیم

  ،با فرشته سما 

  خوش صدا و غزلسرای با نام کشورما افغانستانآوازخوان 

  
گی  هزند، آلماندر کشور ، اینک دو دھھ است کھ دور از وطن آبائی اش افغانستان، خانم فرشتھ سما

در این مدت ارایھ ھای ھنری او نھ بھ شمار روز ھا بلکھ با دقت و کیفیت ماندگار ھنری . میکند

. است دلیل است کھ دل دوستداران موسیقی را ھر آھنگش مجذوب خود ساختھ کھ بھ ھمین ھمراه بوده

کھ تو صاحب دل خواننده را فرا می خوانم بھ خوانش  گفت و شنودی داشتم پیرامون فعالیت ھنریش

  :ن این گفت و شنودمت

 ؟ باعث شد تا شما سراغ موسیقی را بگیریدهء چی چیزی و یا چی انگیز -رحیم 

  . شوق و عالقھ سرشار و استعداد خودم باعث شد کھ من سراغ موسیقی را بگیرم - سما

  ؟ موسیقی را چگونھ و نزد کیھا آموختید -رحیم 

خودم کوشش کردم تا نواختن آرمونیھ را بیاموزم من در قدم اول . آموختن موسیقی آخر ندارد – سما

ً عشق و عالقھ کھ بھ موسیقی داشتم سفری بھ پاکستان، کردم و استاد غالم علی غزل خوان را از  بعدا

نزدیک مالقات نمودم و نخستین اساسات موسیقی را از او آموختم چند سال بعد از استاد فتح علی 

افتاح  گکھ کورس موسیقی را در شھر ھامبور د و قرار بودخان، کھ بھ جرمنی، تشریف آورده بودن
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نمایند من زمینھ را مساعد دیده و رسم شاگردی را بجا آوردم و دوباره بھ آموختن اساسات موسیقی 

  . متاسفانھ استاد ھمیشھ در جرمنی حضور ندارند تا من ھمواره بھ تعلیم موسیقی ببردازم. ادامھ دادم

روزھای کھ تازه آموختن آرمونیھ را فرا گرفتھ بودید و ھمزمان گاه گاھی زمزمھ از نخستین  -رحیم 

یتھای فرا راه تمرینات تان ھم می کردید، عکس العمل ماحول شما آیا تشویق کننده بود و یا محدود

 ؟ وجود داشت

ال ولی در محیط بیرون ھمچنان تشویق و استقب. در فامیل محدویت ھای زیادی وجود داشت – سما

تشویق اصلی آنست کھ . واه گفتن و کف زدن نیست تشویق تنھا واههء نظر من در بار. زیاد شده ام

ً کار را بیاموزد   . یک کودک با استعداد در ھر عرصھء کھ باشد نزد معلم درست برده شود تا علما

ھنری ھء لیقسکار و  از آوازخوانان مطرح کشورما کار ھنری و آواز کدام یک از آنھا را در -رحیم 

 ؟ خود تاثیر گذار می دانید و چرا

در کار و سلیقھ ھنری من آواز خوانان کشورما تاثیر گذار نبوده زیرا من از اول عالقھ بھ  – سما

  . استادان و ھنرمندان بزرگ ھند و پاکستان داشتم

ا انتخاب نموده اید شما بیشتر در تصنیف آھنگھای تان اشعار کدام یک از شاعران کشورما ر -رحیم 

  ؟ و کمپوز کی ھا را خوانده اید

حبیب، محترم شھبال، ماھرخ نیاز و از  هللا اسد تصنیف از شاعران معاصر محترم دکتر - سما

آھنگھای از  .شاعران برگزیده موالنا، بیدل، حافظ، سعدی و دیگر شاعران گذشتھ انتخاب نمود ام

  . آھنگ و غالم علی حیدر و غیره را خوانداماستاد ھاشم، استاد فتح علی خان، الفت 

  ؟ یا آھنگی ساختھ اید آیا گاھی تصنیف و – رحیم

  . من خودم تصنیف و آھنگی نساختھ ام، زیرا تصنیف ساختن و آھنگ ساختن ھنر جداگانھ است – سما

مشکالت  مند و آوازخوان ازشما کھ دور از وطن در دیار غربت قرار دارید بھ عنوان ھنر -رحیم 

 ؟ ید البتھ ھدفم در عرصھ کار ھای ھنری تان استیجدی کھ بھ آن مواجھ ھستید بگو

 چرا کھ آوازخوانان و نوازندگان در. مشکالت آوازخوان ھای بیرون از افغانستان، بیشتر است – سما

کار دارد و جای تمرین  یا نوازندگان پول زیاد یک کشور زندگی نمی کنند جمع آوری ھنرمندان و

جمع  ،در افغانستان. اعد کم است و تمرین موسیقی و آواز بلند سبب ناراحتی ھمسایھ ھا میشودمس

آوری نوازندگان مصرف ثبت صدا و تصویر و حق الزحمھ کمپوزیتور و آھنگساز و منتاژ فلم و 

آھنگ خود حق الزحمھ  حتا آواز خوان ھا از ھر. نشرات آھنگ ھا ھمھ بدوش تلویزیون و رادیو بود

ترتیب و . دارد و فعالیت ھنری بیشتر در غربت ھرکس پول زیاد داشت تعداد ویدیو. فت میکردنددریا

  . تنظیم و مصرف ھمھ ھمھ بدوش خود ھنر منداست
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از کار ھا و ھمکاری ھای کھ در این عرصھ با آوازخوانان و ھنرمندان کشور ما داشتید  - رحیم 

 ؟ بگویید

کھ برنامھ ھای بزرگ ھنری  اری نداشتھ ام و چند باریمتاسفانھ با آوازخوانان کشور ھمک – سما

چرا کھ حسادت نشان داده . برگزارشده و دید وادید ھا صورت گرفتھ، خاطرهء خوشی از آنھا ندارم

ً با ھیچ آوازخوانی حسادت ندارم و موفقیت شانرا میخواھم. اند   . ولی من شخصا

  با ھر دلی کھ شاد شود شاد میشوم

  اد میشومآباد ھر کھ گشت من آب

  )فانی(

  
دی و برنامھ  –ولی با نوازندگان کشور کنسرت ھای در کشورھای مختلف و ھمچنان در ثبت سی 

  . ھای ھنری و فرھنگی ھمکاری خوبی داشتیم

پاسخ " موسیقی یعنی چی"کار داشتن با موسیقی اگر از شما بپرسم کھ  این ھمھ سالھا سر و با -رحیم 

 ؟ این زمینھ چیست شما در

اولین معلم موسیقی طبعیت است و . معنی لغوی موسیقی کھ از یونان قدیم آمده یعنی تقویھ روح – سما

ی بنظر من یک قموسی. غیره گرفتھ شده گان و هصدای پرنداز صدا ھای برگ درختان و شرشر آب 

. گی و شریک غم و شادی انسانھاسته ای زندھ موسیقی نمودار جلوه. نیایش و یک عبادت است

گی را تشکیل  هموسیقی بخش عمده فرھنگی زند. گی کند هتواند بدون علم و ھنر زندانسان نمی 

  . موسیقی عشق بزرگ است و ھنر موسیقی ھدیھ خداوند است. میدھد

ُ فراز و نشیبی داشتھ کھ ناشی از سلیقھ  -رحیم  موسیقی در کشور ما مانند سایر ھنرھا حالت ھای پر

کھ  یاز تجربھ و برداشتھای شخصی تان با توجھ بھ سن. ھای حاکمان در صدر قدرت بوده و می باشد

یا کدام دوره ھای  شکوفاھی و فراز موسیقی کشورما کدام دوره و ۀآن قرار دارید آیا دور شما در

 ؟ سیاسی حاکمیت ھا بوده
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برای رشد و شگوفانی موسیقی دولت ھا پالن ھای دراز مدت و اساسی در سطح کشور ھرگز  – سما

در تمام . کورس ھای آموزش موسیقی و تربیت آواز و تدریس موسیقی در مکاتب نداشتھ بطور مثال

ولی در حلقھ ھای شخصی آموختن موسیقی نزد . موسیقی وجود نداشتھء افغانستان، یک فاکولت

در زمان حکومت دکتر نجیب هللا، توجھ بھ حال و احوال ھنرمندان تا . استادان خرابات امکان داشت

من بجائیکھ دولت ھای مخلتف خدمتی بھ موسیقی کرده باشند هء بھ عقید. فتھ بودصورت گرهء انداز

  . موسیقی در خدمت قدرت مندان و شاھان بوده

یید و برای بھتر شدن رشد کیفی وضع موجود موسیقی کشور ما را چگونھ ارزیابی می نما - رحیم 

 ؟ موسیقی چی پیشنھاد ھای دارید

موسیقی ما . راز مدت تاثیر ناگواری روی فرھنگ و موسیقی گذاشتھبدبختانھ کھ جنگ ھای د – سما

آن  یشۀمثل یک درخت تصور کنیم کالسیک ر را اگر موسیقی. بھ یک آشفتھ بازار مبدل گردیده

. آن غزل است ھم در حالت خشکیدن است خۀآن خشک شده و یک شا یشۀمیباشد کھ متاسفانھ ر

کیفیت و اصالت موسیقی از بین رفتھ و آواز خوانی موسیقی شرقی و غربی و محلی ھمھ مکس شده و 

کھ ھنر شنیدنی است قربانی ھنر رقص گردیده و بخش رقص آن قویتر و آوازخوانی آن ضعیف تر 

آھنگ ھای نو کھ پیشکش میشود اضافھ تر زیر تاثیر موسیقی محلی قرار دارد . اجرا می شود

مردم برای پذیریش ارزش ھای ھنری مساعد هء کاھش یافتھ و ذھنیت زخوشبختانھ تعصبات تا اندا

  . ترشده

  بیدل تو جنون کن وزین ورطھ بدر زن

  عالم ھمھ زندانی تقلید و رسوم است

دولت فعلی باید سیاست ھنری خود رامعین کند وظیفھ وزارت : در زمینھ من پیشنھاد می نمایم کھ

تا . اینست کھ شرایط آموزش موسیقی را برای بھبود و رشد کار آماده سازد فرھنگاطالعات و 

جائیکھ دیده میشود سرمایھ داران و تلویزیون داران ھنر موسیقی را برای تبلیغ و سلیقھء خود پیش 

من برای رشد موسیقی تاثیر گزار نیست ولی برای شھرت  ھزار مسابقھ دایر کنند این بھ نظر. میبرند

  . ر زبان افتادن ھنرمندان کمک میکندو س

ً بگو -رحیم   ؟ یدیاز کار ھای کھ روی دست دارید لطفا

ً روی یک آھنگ کالسیک کھ از ساختھ ھای استادم است کار میکنم و دوست دارم آنرا  – سما فعال

ً چند. ، بھ ثبت ویدویویی آن بپردازمثبت نمایم و بعداً ) فارسی و اردو( بشکل شیر و شکر  و ضمنا

  . کنسرتی ھم برایم پیشنھاد گردیده کھ انشاهللا بھ وقت معین اجرا خواھم کرد

تانرا بھ اعضای فامیل تھیھ هء در تھیھ پخت و پز غذا بیشتر دوست دارید کھ کدام غذای دلخوا -رحیم 

 ؟ یدینما
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غذا  غذائی افغانی و ایرانی را بیشتر دوست دارم ولی بھتر است در قسمت صحی و سالم بودن – سما

  . توجھ شود

از گل ھای رنگارنگ و مختلف بروید چشمان تان در جستجوی  پُراگر روزی شما بھ یک باغ  -رحیم 

 ؟ چی نوع گل با کدام رنگ خواھد بود

زیبائی و طبعیت را خیلی دوست دارم و در قسمت گلھا رنگ ھای شاعرانھ و کم حال را  – سما

  . دوست دارم

از میوه ھای رقم، رقم بروید در بین انواع مختلف میوه ھا کدام میوه  پُراگر شما بھ یک باغ  - رحیم 

 ؟ را انتخاب می کنید

  . از میوه ھا انار، آلوبالو و توت را بیشتر دوست دارم – سما

 ؟ بھترین چیزیکھ موجب خرسندی شما می شود کدام است -رحیم 

  . انسان دوستی و صداقت - کمک بھ انسان ھای کھ نیاز دارند – سما

 ؟ با سپورت مناسبات شما چگونھ است  -رحیم 

. ی قوی ساختن نفس خیلی موثر استورزش برای ھمھ ضروریست اما برای آوازخوان برا – سما

  . دیوی سپورت خوشم می آیدمن از شنا و ورزش در ستو

 ؟ یا گفتنی دارید آرزو و چی پیام و – رحیم

بدست دارند اینست کھ دلسوزانھ بھ مردم  آرزوی من از کسانیکھ سرنوشت کشور و مردم را – سما

ختی خانھ بھ خانھ در افغانستان برود و دروازه ھای مردم ما درد دیدهء ما برسند و خدمت کنند، خوشب

  . را تک، تک بزند

ً متشکرم، محبت شما مشوق ماست   فرشتھ سما . محترم آقای رحیم، از توجھ و محبت شما قلبا

 . فرشتھ سما، کھ بھ پرسشھایم پاسخ گفتیدک دنیا تشکر از شما خانم ی

  

 فضل الرحیم رحیم
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