
  ،  
ُ   ودۀ ری دل ه،  د رد ا هز  

  
 حفیظ بخش با استاد رحیم بخش فقید استاین عکس یادگاری 

  .مانی وی گرفتھ شده استُگر خورشیدی از محفل  ١٣۶٨کھ در سال  
  

فضل الرحیم رحیم گفت و شنود،  
  وري فدرال المانکشورما در جمه غزل خوان مستعد ،با حفیظ بخش 

  
موسیقی را عاشقانھ دوست دارد و  .،استاد رحیم بخش است شاگردان مستعِد ۀکھ از جمل ،حفیظ بخش

او فعالیت ھای  ،بھ ھمین دلیل ،ارزو دارد تا موسیقی کالسیک و غزل بھ فراموشی سپرده نشود
ت موسیقی کالسیک و برای حفظ اصال ،مثمری را ھمراه با استاد حسین بخش فرزند استاد رحیم بخش

ام  هبا وی گفت و شنودی پیرامون زندگی ھنریش انجام داد .براه انداختھ است در دیار غربت ،غزل
  .متن این گفت و شنود معطوف میدارم خوانش بھ ده رانکھ توجھ صاحب دل خوان

  چرا و چگونھ بھ موسیقی رو اوردید؟ -
ش شما باید گفت کھ من ھم مانند سایرین موسیقی را بھ پاسخ پرس ،بنام انکھ ھستی از او نام گرفت -

اما این عالقھ بھ مرور زمان بھ  .از اوان کودکی دوست داشتم و با عالقھء وافر بھ ان گوش میدادم
عشق  من بھ موسیقی .ظریف گردید ده بھ این ھنر زیبا وعشق تبدیل شده و سبب روی اوردن بن

و شناخت ھستی راه رسیدن بھ خودی خود  ،ورزیده و انرا
   :چنانچھ گفتھ اند.،می پندارم

  .داو ساز کردن ۀدرون سین ،نفس در قالب ادم نمیرفت
اگاھی شما از اساسات موسیقی ایا اندوختھ ھای اکادمیک  -

  است و یا اینکھ نزد استادان موسیقی کشور زانو زده اید؟
باید در این جا خاطرنشان شوم کھ بنده اساسات موسیقی  -

ا نخست در کورس ھای اموزش موسیقی کالسیک ر
خورشیدی کھ در وزارت  ١٣۶۶کالسیک در سال 

نا  ،کلتور وقت راه اندازی شده بود فرا گرفتم و اطالعات
 ،گفتھ نماند کھ این کورس را مرحوم استاد رحیم بخش

خورشیدی طور  ١٣۶٨کھ نسبت بھ ایشان پیدا کرده بودم در سال  یبنا بر ارادت .تدریس می کرد
تعدادی  رسمی نزد استاد گُر گذاشتم کھ عدهء کثیری از ھنرمندان خرابات و اماتور کشور و ھمچنان

  . و نویسنده گان شھیر وطن ما شاھد برگزاری محفل گُرمانی بنده در شھر کابل بودند از شعرا
  لھء موسیقی دسترسی دارید و نواختن انرا چگونھ فرا گرفتھ اید ؟آبھ نواختن کدام  -

 



این در  را قبل از اینکھ بھ اموزش موسیقی کالسیک بپردازم شروع کرده بودم و ارمونیھھاختن نو -
البتھ  ،ھنگ نیز می خواندمآبیش  بود کھ در ان زمان کم و خورشیدی ١٣۶١و  ١٣۶٠حدود سالھای 

دلنواز دوستی داشتم بنام حبیب جان کھ زیبا و  ،اموختن ھارمونیھ قابل یاد اوری میدانم کھ در قسمِت
نمی  ،در فراگرفتن و نواختن ھارمونیھ کمک ھای الزمی نموده است او مرا ،ھارمونیھ می نواخت

اگر این گفت و شنود را می خواند بدینوسیلھ سالم و احترامات  .در کجا تشریف دارند دانم فعًال
م استاد نزد مرحو بعدًا .فامیلش صحت و سالمتی ارزو میدارم و بھ او .صمیمانھء مرا بپذیرد

انجائیکھ برای اموختن موسیقی کالسیک  از .ھارمونیھ اغاز نمودم ساسیبھ نواختن ا ،بخش  رحیم
  .اموختم ،نزد استاد رحیم بخش ،را نیز تال ھای طبلھ ،دانستن طبلھ نیز ضروری پنداشتھ می شود

اگر توضیح .،در اجرای اھنگھای تان بیشتر بھ سبک غزل خوانی میپردازید ،تا جائیکھ من میدانم -
  شما پیرو کدام مکتب کالسیک ھستید؟ ،دھید

 .زیرا باید بھ پیشینھء موسیقی کشورما نظر انداختھ شود ،می خواھم در پاسخ این سوال مکثی نمایم -
 .،تاریخ گواه است ولی تا جائیکھ ،صاحب نظر نمی شمارم بنده خود را در این جا کامالًً با وجودیکھ

در زمان  ،م و بیش کھ در این راستا دارم و بھ شما نیز بھتر معلوم است کھاز تحقیق و مطالعھء ک
شیرعلیخان و بھ خواست خود امیر عدهء از ھنرمندان از کشور دوست ھندوستان بھ  سلطنت امیر

کھ موسیقی مکتبی و  .افغانستان امدند تا در محافل خوشی درباریان بھ اجرای موسیقی بپردازند
وجود با انکھ موسیقی محلی و فلکلوریک  ،ز ھمین جا اساس گذاشتھ می شودکالسیک در کشورما ا

 این ،قبال کدام مکتب بخصوص موسیقی در کشورما وجود نداشت کھ ،باید متذکر شوم. داشت
کھ با  دھنرمندان اولی خرابات مربوط بھ مکاتب مختلف بودن

اھستھ بھ مرور زمان کار و  ،تالش و ھمت عالی خود اھستھ
و زنده یاد  د،ت ھای مثمری را در این راستا انجام دادنفعالی
اولین کسی بود کھ مکتب بخصوص غزل  ،قاسم افغان استاد

شاگردان استاد در  خوانی افغانستان را بنیاد گذاشت و بعدًا
کھ میتوان از زنده یاد استاد ، غنامندی این مکتب پرداختند

کتبی من از سبک و م. بخش بطور اخص یاد اور شد  رحیم
کھ پیروی می کنم مربوط بھ کشور عزیز خود ما می شود 

  .بزرگوار بشمار میرود کھ میراث کبیر از استاد
  از خرابات و از خاطرات تان در خرابات بگوید ؟ -
نیده ام ااگر بگویم کھ ھر لحظھء زندگی را کھ در خرابات و با خراباتیان گذر ،دوست عزیز و فاضل -

چیز ھای نوی را دیده و فرا گرفتھ  ید باور نکنید، زیرا در ھر بارشا ،ه استبرایم خاطره انگیز بود
بود کھ  ،شھنشاه غزل ،خاطره ام روز گُر مانی در منزل مرحوم استاد رحیم بخش اما جالبترین ،ام

کاران مطبوعات و دست اندر شعراء ،جمعی کثیری از ھنرمندان خرابات و اماتور عدهء از نویسندگان
با دریغ و  .بس کھ چند قعطھ عکس از ان محفل نزدم باقی مانده و. انزمان حضور بھم رسانیده بودند

بھ  راه غربت را کھ استاد جبرًا ،درد کھ کست ویدیوئی ان محفل در اثر جنگ ھای خانماسوز کابل
  .کھ مایھ تاثر ام می باشد ،پیش گرفت، مفقود گردیده است

  ید ؟ئروزھای فعالیت ھنری تان در کشور المان و سایر کشورھای اروپائی بگواز اغازین  -
فعالیتھای ھنری داشتھ ام و با امدن  ،عیسوی ١٩٩٨در سال  بعد از پناھنده شدن در کشور المان -

ھندوستان بھ کشور فینلند فعالیت ھای مشترک ما با  از ،فرزند استاد رحیم بخش ،استاد حسین بخش
در اکثر کشور ھای اروپائی کنسرت  عیسوی بھ این طرف تقریبًا ٢٠٠٢ گردیده و از سال استاد بیشتر

  .ایمھای را اجرا کرده 
شما  شرقی بوده و نوازندگان خارجی از کشور ھند ھم با الت موسیقی کامًالآدر کنسرت ھای شما  -

  ھمکاری می نمایند، گفتنی ھای شما در زمینھ چیست ؟
سبک غزل خوانی افغانستان را پیروی می کنم کھ اجرای این  ،ر باال متذکر شدماز انجائیکھ د ،بلی -

الت موسیقی شرقی و وطنی خودمان میباشد و ھنرمندان ھندی نیز در بعضی از آسبک مستلزم 
اما بھ شما بھتر معلوم است کھ در اروپا ما با نبود نوازنده . من ھمکاری داشتھ و دارند کنسرت ھا با

و طبلھ پروگرام را  ستیم و در اکثر محافل مجبور می شویم کھ صرف با یک ھارمونیھروبرو ھ گان
  .پیش ببریمھ ب



  کشور تشریف دارند چگونھ است ؟ از شما با غزل خوانان کشورما کھ در داخل و خارج ۀرابط -
با محترم البتھ در داخل کشور  ،با اکثر ھنرمندان عزیز ما دارم دوستانھ و صمیمانھ رابطھء کامًال -

و در خارج از  مائی ھای شان ھمیشھ مستفید می شوماز رھن استاد سلیم بخش در تماس دایمی ھستم و
 شریف غزل و با استاد محترم ،کھ کار ھای مشترک ھنری داریم ،کشور با محترم استاد حسین بخش

  .در تماس ھستم ،کھ دوستان سابقھء بنده میباشند ،محبوب اهللا محبوب محترم
  چگونھ میبینید ؟ شما راامروز کشورما  موسیقی وضع -
چیزیکھ عیان است چی حاجت بھ بیان "بھ گفتھء مشھور مردم ما  -

 ،روشن و مبرھن است کھ وضعیت کامًال ،من فکر می کنم ،"است
اقتصادی و اجتماعی در  ،ما در عرصھء سیاسی ھمانطوریکھ

ما را  در عرصھء فرھنگی نیز بحران جدی ،بحران قرار داریم
مد جنگھای روان آاین بجاست کھ وضعیت کنونی پی ،احاطھ نموده

شدن و  هدر کشور عزیزما می باشد و از جانبی دیگر پناھند
در سرتاسر دنیا  وطن ما دن اکثر فرھنگیان و ھنرمندانش مھاجر

اگر بطور مشخص  .نیز تاثیر قابل مالحظھء خود را داشتھ و دارد
ل در داخل و خارج از کشور بر وضع موسیقی کالسیک و غز

نظر بیندازیم متوجھ می شویم کھ وضع قناعت بخش نیست و کار 
در خارج کشور ببنیم کھ  .ھم برای رشد ان بطی بھ پیش میرود
دست  .پاپ غربی ھستند جوانان ما بیشتر عالقمند موسیقی ھای

موسیقی ھای پاپ و  مد مادی خود بھآاندرکاران جوان ما در عرصھء موسیقی ھم بیشتر بخاطر در
ادبی ھستیم کھ بھترین وسیلھ برای اگاه ساختن  و از جانبی ما فاقد نھاد ھای ھنری و. روک میپردازند

این نھاد ھا می توانند با برنامھ ریزی ھای  .بھ حساب می اید نسل جوان افغان در خارج از کشور
نسل جوان کشورما در  را بھ غزل وموسیقی کالسیک  منظم و راه اندازی پروگرام ھای ھنری و ادبی

این  کاری الزمی را در ،اگر این نھاد ھا موجود ھم ھستند. بھ معرفی بگزارند ،افغانستان خارج از
من فکر میکنم کھ باید در خارج از کشور زیاد تر فامیلھا در این عرصھ . عرصھ بھ پیش نبرده اند

شناختی نسبی در این مورد داشتھ باشند  ا انھا اقًالیاری برسانند ت توجھ نمایند و فرزندان شانرا کمک و
بیشتر راه اندازی شود و ھنرمندان  ،غزل از جانب دیگر از طریق نھاد ھای فرھنگی محافل شعر و و

اھستھ بھ شناخت موسیقی اصیل  ،کالسیک خوان و غزل سرایان را دعوت نمایند تا جوانان ما اھستھ
  .خودمان نایل گردند

ال البومی از شما بھ عالقمندان موسیقی غزل عرضھ شده و ھمچنان از کارھایکھ روی بھ ح تا ایا -
  معلومات دھید ؟ دست دارید لطفًا

نوازنده گان االت موسیقی وطنی خودما موفق بھ ظبط البومی نشده ام  باید عرض کنم کھ نسبت نبود -
ا ھنرمندان خوب ما برایم ساختھ از دیر زمانی دارم کھ کمپوز ھای انر با وجودیکھ پارچھ ھای جدید

مصروف کار باالی پارچھ  فعًال. در اولین فرصت ممکن بھ ظبط انھا اقدام خواھم کرد اند کھ انشااهللا
ھستم و ھمچنان یک تعداد از شاگردان استاد حسین بخش را  ،ھای جدید با محترم استاد حسین بخش

  .کھ در المان ھستند ھمکاری و کمک میکنم
  

موفقیت مزید برایت  ،شما تک دنیا تشکر ظ بخش از اینکھ بھ سواالتم پاسخ ارایھ نمودید ازمحترم حفی
  .ارزو میدارم

  

  فضل الرحیم رحیم
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