
  مهربان و یمیصم، چهره پرتالش) یتوکل( صفدر
  )استاد صباح(

  
 یم خودش شعر رایبرد زیتوکلی تنھا ھنرمندی است کھ بھ تنھایی بزرگترین کنسرت را پیش م صفدر

 و یقیموس ھنر یمند غنا بخاطر ریان اخیسال یط نوازد و یگونھ م جادو سازد و یآھنگ م، دیسرا

 و ن بزمھا بھ ابتکاریھمھ ا نمود و برگزار را یدستھ جمع یمختلف یگران کنسرتھایب دیترغ ق ویتشو

 کمک و را ھا یلیخ ده ویب گردینص رین مسیدر را یافتخارات بزرگ یتوکل. بوده است یو یرھبر

 . نموده است یاریھم
ی تواند موسیقی را ھیچ کس نم. شنیدن آن برای انسان خوشایند باشد موسیقی بھ نوایی گفتھ می شود کھ دارای ریتم بوده و

  . اساس رد کند چون انسان فطرتا موسیقی را دوست دارد در

بدل بھ آھنگ  سالیان گذشتھ توسط نام آوران این عرصھ تولید و میتوان یافت کھ در نواھایی را ما موسیقی کشور در

 در ا اندکی جستارمیتوان ب موسیقی ما کم نیستند و چنین آثاری در. دوستان گشتھ اند ذھن ھنر خاطره انگیز در و ماندگار

آثاری کھ میتوانند در حد یک آھنگ موسیقی چند دقیقھ ی خاطره انگیزی باشند کھ ، آرشیف موسیقی ھای خود آنھا را یافت

زمان  در. خاطرات خوش و ناخوش ایام گذشتھ باشد با گوش سپردن بدان حس نوستالژیکی بھ مخاطب دست دھد کھ یادآور

غربی گرویده  اصیل خود بھ ھنر ھنر بھ جای توجھ بر، جوانان گرفتھ و جھ قرارمورد تو موسیقی اصیل ما کمتر کھ ھنر

  . کمتر میشوند و کمتر بھ روز نتیجتاً طرفداران موسیقی اصیل روز اند و

دست دادن بزرگانی چون استاد  نگرانی از، دست میدھد ھنرھا از میان سایر جایگاه خود را رفتھ رفتھ در واال این ھنر! یبل

، دایھو ظاھر، احمد ظاھر، الیاستاد خ، ارمان، یول یشاه ول، نوازین، یاحمد ول، م بخشیاستاد رح، استاد زالند، سرآھنگ

شود یده مید اما، می نماید پیش افزون تر حد این بزرگان غم ما رابیش از نبود جایگزینی در و. . . صادق فطرت ناشناس و

میباشند تا چراغ این ھنر  یسچھ وطن یقیوسم ل ھنری دریمشغول فعالیت ھای اص ھیاھو از بدور، گوشھ ھای جوانانی در

مواردی بھ  حتی ممکن است در بوده است و مقایسھ با سالیان قبل کمتر چند تعداد اینان در اگر، واالی را روشن نگاه دارند
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برایشان  بود و ھمین تعداد اندک بھ آنھا امیدوار نرسد اما جای شکرش باقیست کھ میتوان از دست نیز تعداد انگشتان دو

  . نمود ینیش بیپ اصیل عرصھ ھنر درخشانی را درآینده 

 یفراموش ناشدن ن ھنرمند بزرگ ویا. میداشتھ باش یمھربان حرفھا و یمیصم، رامون چھره پرتالشیپ دم تاینجا الزم دیا

  : خواندینش میپرطن رسا و ییصدا با است و صفدر توکلی

        برگ اللھ خیزد سحر شبنم ز

 دیده ریزد دیده تر سرشک از

        قلب غصھ داران زفغان خیزد 

  . ویرانھ خیزد نوای جغد از 

  

     عشقت ای صنم غوغا کنم من ز

  کنم من صحرا مجنون روی در چو

     غم لیالی محبوب مجنون از چو

  . فغان شور وا ویال کنم من

  

         ھجرانت دل بی تاب دارم ز

  خون آب دارم مژگان تا سحر ز

          کجای ای مھ نازم کجای

  . تاب دارممھ ھمھ شب دیده بر

  

        من تاب رفتھ شب مھتاب از

  خواب از من خواب رفتھ ھمھ در

         بجانم جا گرفتھ لشکر غم

  . نایاب رفتھ زپیش من در
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اسطوره دمبوره نوازی نسل  او. بھ فردی را بھ خود اختصاص داده است موسیقی ھزارگی جایگاه منحصر در صفدر توکلی

خویش  نده ھای عصریبین شنو نھ تنھا در صفدر. است ی محلی مشھورموسیق بھ داشتن سبک خاص در خویش است و

  . را نیز کھ بیشترعالقمند بھ یادگیری دمبوره نموده است بلکھ نسل جنوانتر، محبوب است

، ھا آواز خوانده استگوش وستھ دریم قرن پیکھ ن ییصدا یتوکل، گفتھ شده یمورد توکل مردم ھزاره در یشبکھ سراسر در

ب وناآشنا یغر. یوماندگاروفراموش ناشدن یست آشنا ونامیچھره  یقیکھ درھنرموسبا آن. آشناست ب و نایاما ھنوزغر

  . رندیگ یگرفراموشش نموده وکمترسراغش رامیمانند صدھاھنرمند د یقیموس یونھادھا یبخاطرکھ ادارات دولت

ً درموسیقی ھزارگی جایگاه منحصر بھ فردی را صفدر توکلی ً درموسیقی وخصوصا . بھ خود اختصاص داده است عموما

  . اواسطوره دمبوره نوازی نسل خویش است وبھ داشتن سبک خاص درموسیقی سنتی محلی مشھور است

، زش با نواختن دمبورهیسالھاست کھ با صدای گرم و دل انگ صفدر. است یھزارگ یقیشگامان و مفاخر موسیپ از یتوکل

ت خاصی برخوردار می یان مردم ما از محبوبیسبب صفدر درمن یبھ ھم. گوش ھای ھموطنان ما را نوازش داده است

 یذوق سرشار كھ از یصفدر توكل. افت نشودیآن  پ باشد اما کست صفدر دریآن ت ی نباشد کھ در د خانھیشا. باشد

ز خوانده ین یبا لھجھ در ییرا خود شخصا سروده او كھ سروده ھا گی ھزاره مشھور یھا یتیبرخوردار است غالب دوب

بود كھ عاشق صفدر گشتھ بود و مراسم  یكان كابلیكھ ھمسر دومش از تاج یت داشت طوریابل محبوبدر ك، است

  . دیمبدل گشتھ بود كھ با وساطت دولت بھ انجام رس یازدواجشان بھ جنجال

 . میالدی در یکاولنگ مرکز والیت بامیان متولد شد ١٩۴٢خورشیدی یا  ١٣٢٠صفدر توکلی درسال 

 . است تلویزیون ملی کشور رادیو خوان مشھور آواز د وھنرمن دمبوره نواز او

می سراید  خود شعر او. گی معرفی کرده ھزار شعر معرفی کننده سبک خاص موسیقی و توکلی را می توان موسس و

موسیقی سنتی محلی و فلکلور  بھ داشتن سبک خاص در اسطوره دمبوره نوازی نسل خویش است و او. سازد  آھنگ می

 بامیان را ترک گفتھ و، موسیقی روی آورد برای دنبال کردن ھدفش وق و عالقھ بھ ھنرصفدر در جوانی ش. مشھور است

حیات نموده و بھ کارھای ھنری  باغبان کوچھ کابل امرار عازم کابل گردید از طریق دکان کوچک کست فروشی واقع در

 . محافل آغاز نمود در خود در میان مردم و

وی مفتخر بھ اخذ مدال . رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه یافتھنرموسیقی داشت بھ  کھ در بھ شوق و پشت کار نظر

، وی بصفت ھنر مند محلی افغانستان مسافرتھای زیادی ھنری بھ کشورھای ازبکستان. است  صداقت و نشان افتخار گردیده

ھای  افرتھایش دیپلومھاست کھ از این مس  پاکستان و ایران داشتھ، مغولستان، تاجکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان

  . است ھنری زیادی را برای افغانستان بھ آرمغان آورده

جملھ  او از. است  را بعھده داشتھ کلتور سرپرستی گروه ھنری وزارت اطالعات و ١٣٧۵تا سال  ١٣۶۴از سال  یو

ین گیر در او. را ترک نکرد کشور "طالبان"الی تصرف کابل بھ دست  طول سالھای جنگ و است کھ در خوانندگان محدود

  . ھمسر خود را از دست داد و جنگ پسر دار

  : یجاودانھ توکل یآھنگھا کی ازی. سازد  ید آھنگ میمی سرا خود شعر او

  میراریھمگی پک ب        میان و قندھاریبام اگراز  

  میراریھمگی پک ب       میا از کابل و بلخ و تخاریو 
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  ا ھلمند و ھراتیو       اگر از لوگر وغزنی وغورات

  م یراریھمگی پک ب       میا وننگرھاریگرشک و پکت

  قالت و ھمکناران      مروزارزگانیاگر از وردک و ن

  میراریھمگی پک ب        میکاریسا و چاریکاپ اگر از

  میکایتپک فراه و       لغمان کندوز و بغالن و از اگر

 م یراریھمگی پک ب        میگاریشھ در پناه کردیھم

  سمنگان بدخشان و    اب جوزجانیفار س ویبادغ از اگر

  . میھمگی پک برار    میکقطاری در ک خط وی چنان در

 ینیخود ب با تنھا یمارین بیا مطرح بسازند و گران رایخواھند د ینم یچ زمانیھ ن اند ویخودب خود خواه و یه عدمتاسفانھ 

 شد و یا کاپیلھ فرھاد دریوس کھ مدتھا یلیخ تا یتوکلن آھنگ یام یدیھمانگونھ کھ د و. شودیخودشان درمان م ییخودستا و

 کمپوز، کردند شعریم فکر ده بودند وینشن را یکھ آھنگ توکلیآنان و مبھم بود گنگ و برده باشد یتوکل از یمنانکھ یبدون ا

 در زین آھنگ نیا) قفل زندان بشکنم تا نو دیآمدم چون ع آمدم باز باز(کھ آھنگ  ھمچنان است و ایدر فرھاد آھنگ از و

  . سروده شده بود نوازیلھ مرحوم نیوس دور یھا دور یوتوپ است کھ سالھای

 ن ویالھ یوس دق الباب نکرد و را یدروازه کس نرفت و بھ آن در ن دریاز واوج شھرت نباخت  ھیچ وقت خود را در یتوکل

بھ وطندارانش  پول بدست آورد و ود یکسب شھرت نما رفت تاینپذ را یکس یغالم و یریگوناگون اج یآن تحت نامھا

 مانند اکثریت استادان ھنر و دیمحبوب القلوب گرد گرفت و ین مردمش جایب در ودگی ساده زنبا  یتوکل. دیانت نمایخ

بصفت یک سمبول اتحاد ، ھمگی پگ براریم –بامیان و قندھاریم  از اگرآھنگ . است  مظلوم باقی مانده م ومحرو یقیموس

تربیھ نمود کھ آنھا فعالً  شاگردان زیادی دارای گروپ خاص ھنری بود و صفدر توکلی. جاودانھ شد د ویافت زبانھا سرملی 

  . آھنگ سرایان افغانستان ھستند

دیگر مناطق ھزاره جات در حال طی کردن سیر نزولی  موسیقی محلی ھزاره ھا در والیت بامیان و -دیگویصفدر توکلی م

 آھنگ موسیقی و موسیقی اصیل گذشتگان خود چیزی نمی دانند و فاصلھ گرفتن این نسل از آھنگ و نسل جدید از. است

  . موسیقی است محلی گذشتگان زنگ خطری برای نابودی این سبک از

  
سالھ دمبوره  ما باید فرھنگ چھارھزار -گفت تأکید کرد و) دمبوره نوازی(احیاء مجدد موسیقی ھزارگی  بر صفدر توکلی

ل افزایش حا عالقھ بھ موسیقی ھزارگی روزبھ روز در، محافل دیده می شود بسیاری از چنانچھ در. نوازی را زنده کنیم

  . ادامھ پیدا کند، است و امیدواریم کھ این روند الی یافتن جایگاه اصلی موسیقی ھزارگی
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  . آھنگ ثبت شده در رادیو تلویزیون ملی دارد ٣٠٠صفدر توکلی بیش از 

 در یك آھنگ بھ عنوان وجوه اصلی یساخت و اجرا را درخواننده  یصدا و کمپوز، شعر، آھنگ یركن اساس چھار اگر

  . میدار ن ھنرمند رایکمتر د کشورینسل جد متاسفانھ در، میرینظر بگ

ن روست كھ شنونده گانش یا د ازیشا ند وینش یقلبھا م در یش است وبھ ساده گیاال یساده و ب یتوکل یو صدا یقیموس

گوش سپردن بھ آن لذت  از نوایی است کھ شنیدنش خوشایند باشد و صدا و، موسیقی -دیگویم یو. دوستش دارند اریبس

موسیقی بیان احساسات است بدون آن کھ پای کلمھ و واژه . تحول نماید اورا دچار بگذارد و احوال درونی اش اثر بر. ببرد

تحرکات درونی  موسیقی ارتباط ما را با جھان احساسات و، ک شخص استینشان دادن امواج روحی  میان باشد و یی در

کھ محتاج غذاست  روح انسان نیز، نسان بھ غذا نیاز داردھمانطوری کھ جسم ا. افراد را از طریق شنوایی فراھم می کند

  . موسیقی بر روی جسم نیز بھ اثبات رسیده است تاثیر شواھدی از و آثار، موسیقی یکی از آنھاست

 غمای یار کھ نیم شو میایھ

 تو میایھ  جان مھ     آتیش وری ده

 ھر آنچھ میکنم آرام بگیروم

 خو میایھ  گزیده عقربش کی

 

 شــمم در شب تارخیالش پیش چ

 چو قـــــــــرص اَفتــــو و مـــاتو میایھ

 چو قـــــــــرص اَفتــــو و مـــاتو میایھ

 

 غمای یار کھ نیم شو میایھ

 تو میایھ  جان مھ     آتیش وری ده

 ھر آنچھ میکنم آرام بگیروم

 خو میایھ  گزیده عقربش کی

 

 بھ صـــــــــد ھا غمزه و ناز کرشمھ

 جو جو میایھ     کنھ  ــــــــیدلم را مــ

 جو جو میایھ     کنھ  دلم را مــــــــــی

 

 غمای یار کھ نیم شو میایھ

 تو میایھ  جان مھ     آتیش وری ده

 ھر آنچھ میکنم آرام بگیروم

 خو میایھ  گزیده عقربش کی
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 روم خانھ بســـــــــــــــازم در لب اَو

 اَو میایھ     بھ امیــــــــــــدی کھ یار ده

 اَو میایھ     بھ امیــــــــــــدی کھ یار ده

 

 غمای یار کھ نیم شو میایھ

 تو میایھ  جان مھ     آتیش وری ده

 ھر آنچھ میکنم آرام بگیروم

  . خو میایھ  گزیده عقربش کی

  
  : دیگویگرفت م انی قراردرقد و ریجشنواره راه ابریشم کھ مورد تقد در صفدر توکلی

پنجصد  ل کھ من بھ عنوان کارمند رسمی در وزارت اطالعات فرھنگ اجرای وظیفھ نموده ام بیش ازطول چھل سھ سا در

طول زندگی ھنری خویش بھ  وی در. ون ملی موجود می باشدیآرشیف رادیو تلویز در ثبت و یییوراد آھنگ تلویزونی و

امعھ آن روز تبلیغ شده بود ولی بودن وی در ج تکفیر مشکالت اشاره کرده کھ گاھی این مشکالت تا سرحدی حکم مرتد و

تسلیم فرو  چالش ھای کھ وی را تا سرحد مرگ تھدید می کرده است سر برابر مشکالت و بھ گفتھ وی ھیچگاھی در

امروز . پشت کار خویش دانستھ میگوید و مقاومت و گیر محلی دمبوره را در ھنر بقا خود و موقعیت و تنھا رمز نیاورده و

ارزشھای فرھنگی مردم  انی ازدمن بلکھ قدر انی نھ ازدانی صورت می گیرد البتھ قدردامثال من قدر من و حالم کھ ازخوش

سلطان موسیقی محلی ھزاره گی عالوه بھ نواختن دمبوره بھ سرائیدن اشعار  صفدر توکلی. حقیقت صورت می گیرد ما در

 صفدر توکلی .قالب یک کتاب بھ چاب برسد ھزاره گی مھارت کامل داشتھ کھ مجموع سروده ھای وی عنقریب در

ان جملھ شاگردان صفدر توکلی می توان از ھنرمند از. بھ جامعھ تقدیم نماید حال توانستھ تربیت و شاگردان زیادی را تا

  . ھمایون لعلی نام برد چون امان یوسفی و

  بھار زندگانی رفت افسوس   زکف عمر جوانی رفـــت افسوس

  ی رفت افسوسزپیشم یار جان    نگفتم راز دل یکدم بھ پیشــــــش

  بھ این غمھا گرفتارم نمی کرد      خداوند عاشق زارم نمی کرد

  جدا از یار دلدارم نمی کرد   بھ این غم ھا گرفتارم شب وروز

  نگارم از دل زارم خبر نیست   زعشقش جز مرا سودا دگر نیست

  حدیث عشق من جز چشم تر نیست     زبس کھ گریھ ھا دارم شب تار

  سرشک ازدیده تر دیده ریزد      ھ خیزدسحر شبنم زبرگ الل
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  نوای جغد از ویرانھ خیزد     فغان خیزد زقلب غصھ داران

  چو مجنون روی درصحرا کنم من    زعشقت ای صنم غوغا کنم من

  فغان شور وا ویال کنم من    چو مجنون از غم لیالی محبوب

  بخاطر دارم این ناز وادایت      از یادم نمیره گل خنده ھایت

  سررو آمده زلف سیاھت     شب جمعھ تورا در خواب دیدم

  زمژگان تا سحر خون آب دارم       زھجرانت دل بی تاب دارم

  ھمھ شب دیده بر مھتاب دارم        کجای ای مھ نازم کجای

  ھمھ در خواب از من خواب رفتھ      شب مھتاب از من تاب رفتھ

  . ر نایاب رفتھزپیش من د        بجانم جا گرفتھ لشکر غم

ھنرمندی کھ برای  ھر. جوھره وجودی خود تمایل بھ یافتن حقیقت وکمال را دارند ذات و ھنرمند واقعی کسیست کھ در

بسترھای  جامعھ اش را بھ خوبی شناختھ و کارش احترام قائل باشد وبرای کارش فکر کرده و زحمت کشیده باشد و

ارائھ می دھد مد نظر گرفتھ باشد ھنرمندی است کھ می تواند بھ اثری کھ  سیاسی جامعھ اش را در فرھنگی اجتماعی و

  . گذار بھ جامعھ عرضھ کند تاثیر متعھد و قالب یک ھنری واال دست پیدا کند وھنرش را درجایگاھ

 . ستندیرنیپذ كیات دارد وگاه تفكیبا ادب یرابطھ تنگاتنگ، وفولكلور یسنت یقیموس -گفتیبھ من م یتوکل

 محافل مختلف موسیقی بیان شده است کھ این تعاریف تا کتابھا و در مورد این ھنر اریف گوناگونی درکنون تع تا –موسیقی 

ترکیب اصوات  موسیقی ھنر. بیان احساسات بھ وسیلھ ی صداھا را موسیقی میگویند ھنر، مورد قبول واقع شده کنون بیشتر

ارھای سلیقھ یی درمورد موسیقی و با احترام نھایت امید است کھ با برداشتن دیو در. و صداھاست بطوریکھ خوشایند باشد

م یبتوان یمحل یقیان عرضھ موسیپا در موسیقی و یغنامند یبھ شنونده گان وآوازخوانان موسیقی وآگاھی ازجنبھ ھا

  . میرون نمایب یچرند نواز و یمبتذل خوان از را کشور یقیموس

  . ) ١٣٦٣قوس  ٢٦ ده دھقانیجر وبازتاب ، مردم ھزاره یشبکھ سراسر: بھره
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