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 Social  اجتماعی

  
  محمد حيدر اختر

   ٢٠١۵ دسمبر ١٩

  دراندوه سه ھنرمند چيره دست
سامان ع نا ب اين که از اوضاۀعالوه ھنرمندان، ھنردوستان، فرھنگيان و مردم افغانستان، در داخل وخارج ازکشور، ب

 جھان موسيقی ۀافغانستان رنج می برند، درطول يک ماھی که گذشت در غم واندوه سه ھنرمند ممتاز وشناخته شد

دانند که ھنرمند شدن، ھنرمند بودن و ھنرمند ماندن کار ھرخس وخاشاکی نيست که  ھمه به خوبی می. وتياترنشستند

والی با قبول ھزار گونه مشکالتی که سد راه فعاليت ھای ھنری شان ھرکدام ازاين ھنرمندان درطول سال ھای مت. نيست

  .قرار داشت، سينه سپرکردند وخود را تا آن جا ھا رسانيدند که ھنرشان مورد قبول  ھنردوستان قرار گرفت 

  

  من خان بيلتون ؤم

مبر  نو٩ عقرب مصادف به ١٨به روز سف  أ يکی از ھنرمندان ممتاز افغانستان بود که با ت"من خان بيلتونؤم"استاد 

  . به اثر مريضی که عايد حالش شده بود، جھان فانی را وداع گفت٢٠٠١۵سال 

 نام "جمعه خان"پدرش .  ھجری خورشيدی در شھر مزارشريف ديده به جھان گشود ١٣١١ درسال "من خان بيلتونؤم"

 پيش از آن که به اوج "بيلتون". داشت و پيشه اش دھقانی بود

بوبيت دربين مردم قرار بگيرد، سال ھای قبل، يعنی مح شھرت و

 ۀآن گاه که کودکی بيش نبود با آالت موسيقی آشناشد و عالق

وی ھنوز چشم به دنيا . زيادی به موسيقی از خود ابراز نمود

نگشوده بود که پدرش دنيای فانی را وداع گفته و ھنوز طفل 

حروم از طفل م کوچکی بيش نبود که مادرش را از دست داد و

به زندگی اش   خواھرش در واليت لوگرۀنوازش والدين در خان

با توله  مشکالت فقرو بيچارگی  ۀ با وجود ھم"بيلتون". ادامه داد

ی را می نواخت و گاه ئآھنگ ھای که از نی ساخته شده بود،  ا

.  گاھی  آھسته آھسته آھنگی را با خودش زمزمه می کرد 

ويق می کردند و درپی تحسين دوستان و ھمساالنش وی را تش

مندی روانش ه ھمزمان او با پشتکار وعالق. آوازش بر می آمدند
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را با نغمه ھا و آواز ھا ھماھنگی می بخشيد وبا سازھا خلوت می کرد وزمانی ھم با پنجه ھای کوچکش تارھای 

  .تنبورش را نوازش می داد

 را با صدايش گرم می ساخت و گاھی ھم چار ديواری ھای  ھمساالنشۀبعضی اوقات به اثر اصرار دوستان بزم دوستان

و آنجا تحسين ھمگان را بر می   لوگر را باساز و سردوش رونق می بخشيد و پيوسته اينجاۀبلند قلعه ھای گلی منطق

ود   زمانی که در لوگر ب"بيلتون".  روز تا روز بيشتر و افزونتر می گشت،مندانش از ھمان آوانه انگيخت وشمار عالق

تا )  ١. (کرد واز او شعر ھای زيادی آموخت  پيوست و چھار سال تمام خدمت وی را"ی جانئبھا" شاگردان ۀبه حلق

 پيدا کرد، پايش به عقب ميکروفون راديو افغانستان "ی لوگریَرُد"باالخره برای بار نخست با معرفتی که با استاد 

  . تقديم ھنر دوستان کرد کشانيده شد و اولين آھنگش را از طريق امواج راديو

و صميميت در خدمت جامعه ومردمش ء  ھنرمندی بود که درميان مردم خود زندگی کرد وھنرش را باصفا"بيلتون" 

مندان آوازش ھر نوع فاصله را می بريد ه قرار داد، زيرا او ھر باری که در محافل وکنسرت ھا ظاھرمی گشت با عالق

ھمان بود که باز تاب ھای احساس مردمش را به خوبی  و يکتر احساس می کردو خود را با مردم خود نزديک ونزد

  .درک  می کرد

از طرف مردمش » موسيقی محلی «  در طول  دورۀ فعاليت ھای ھنری اش، چار بار به حيث ھنرمند سال "بيلتون"

 کابل نيز منحيث ھنرمند یخرين بار از طرف تلويزيون آرياناشناخته شده و پنج مدال ھنری را ازآن خود ساخت  وآ

  .بخش موسيقی محلی انتخاب گرديد سال در

کنسرت ھايش مورد   سفرھای زيادی به خارج از کشور مانند ترکيه ، بلغاريه و يو گوسالويا داشته و در"بيلتون"

 گرمی زيادی از مھاجرت از افغانستان  سفر ھنری  به اروپا وامريکا نيز داشت  که با بعد.  استقبال قرار گرفته است

  .مورد استقبال ھموطنانش در خارج از کشورنيزقرار گرفت 

 ازدواج نموده بود وھفت فرزند دارد و يگانه آرزويش اين بود که تا پايان عمر به حيث ھنرمند در خدمت "بيلتون"استاد 

ی اش را ئی و شنوائبينا  "بيلتون"با صد دريغ و درد که در سالھای پر رنج زندگی، استاد . مردمش قرار داشته باشد

تزاز بياورد و ھرا نداشت که تار ھای تنبورش را به ا ازدست داده و در کنج خانه زمينگير شد ديگر پنجه ھايش توان آن

وزارت اطالعات وفرھنگ و رياست عمومی راديو . ديگر نتوانست آواز بخواند وبه بسيار مشکل سخن می گفت

شايد ھم نخواستند اين ھنرمند واال و بی بديل کشور را جھت معالجه به يکی از تلويزيون افغانستان نتوانسته و يا 

  . مانند ھندوستان  بفرستند ،کشورھای خارجی

 اين ۀجنازش رفت ولی نخواست فرھنگ به منزل واين ھنرمند واال چشم از جھان پوشيد وزير اطالعات که زمانی 

  .ت نمايد يع قبر مشاۀھنرمند مردمی  را  تا خان

 رسانه ھا مصروف ۀ را به تصوير نکشيدند وھم"بيلتون"رسانه ھای افغانستان نيز گزارشی از مراسم تدفين استاد 

  .گزارشات تظاھرات مردم، به خاطر به قتل رسانيدن ھفت شھروند افغانستان توسط تروريستان طالبی و داعشی بودند

  

  داکترمحمد نعيم فرحان

 از شخصيت ھای بارز و يکتن از چھره ھای "محمد نعيم فرحان"سف و تآثر فراوان اطالع يافتيم که دکتور أھمچنان با ت

  .مبر درشھر سدنی استراليا جھان فانی را وداع گفت  نو٢٢آشنای دنيای ھنرموسيقی وتياتر نيز به تاريخ  
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  و پس از  جھان گشودخورشيدی درواليت قندھار ديده به١٣١٧ در سال "محمد نعيم فرحان"داکتر 

  . با خانواده اش به شھر کابل مسکن گزين شدمدتی

 تاريخ و ۀش را در رشتليسانس عالی حبيبه و  ۀ تحصيالت خويش را  درليس"فرحان" داکتر 

سپس برای .  کابل دريافت نمودو علوم بشری پوھنتون ادبيات پوھنځی از ١٣۴٢جغرافيه در سال 

فت و در يکی از بھترين دانشگاه ھای اروپا يعنی دانشگاه چارلز  تحصيل به چکوسلواکيا رۀادام

  .و جھت خدمت به کشورش بازگشت  مدت ده سال تحصيل نمود و با کسب مقام دکتورا از آن فارغ گرديده پراگ ب

 "نعيم فرحان" ًا و بعد"نعيم شعله"نام ه  بء  از آوان جوانی به ھنر آوازخوانی و تمثيل در تياتر؛ ابتدا"فرحان" مرحوم 

 ۀعنوان کارگردان ، مترجم و کارشناس برازنده به فعاليت ھای ھنری اش  ادامه داد و بعد از تحصيالت اکادميک ب

او نمايشنامه ھای زيادی نوشت و ترجمه کرد و به ھمراھی نخبگان تياتر .  تياتر از شھرت فراوان برخوردار شدۀعرص

وی ر بر"مسرور نجيمی" و "حميد جليا"، "رفيق صادق"، "عبدالقيوم بيسد" ، استاد"حبيبه عسکر"افغانستان چون خانم 

  .صحنه رفت

خاطر ه  فرھنگ ، مدالھا ، نشان ھا و جوايزو تقدير نامه ھای فراوانی را بۀموصوف با کسب لقب کارمند شايست

 پوھنتون ھنرھا در ھنځیپو به صفت رئيس ًاحيث استاد و بعده  بء شصت ابتداۀدست آورد و در دھه ابتکارات ھنری ب

  .کابل کرسی اکادميک داشت و جوانان ھنرمند فراوانی را درين راستا تربيه نمود

شام زندگی، زنان عصبی، : ی چونئھا توان به نمايشنامه انستان، میازيگر برجستۀ تئاتر افغباز کارھای شاخص اين 

 افغان، جبارخان و ۀکی، ماللی دوشيز مادر گورۀ يک شب، کور خود بينای مردم، حماسۀت، خاطرريشربت غ

ميرد و تاجر   مادران مادرم است، امشب شاه میۀھا، عزيزم مرا بکش، تو قھرمان نيستی، ھم جالدخان، ميرزا قلم

  .مرگ، اشاره کرد

  . داکتر نعيم فرحان درشھر سدنی استراليا به خاک سپرده شد روانش شاد بادۀجناز

  

  استاد سليم بخش

 ه پسر شھنشا"سيلم بخش" کشور استاد ۀ ميالدی خبرمرگ ھنرمند شناخته شد٢٠١۵مبرسه شنبه اول دسوباالخر به روز 

رسانه ھای افغانستان  از .  انتشار يافت"محمد صديق قيام" از طريق  فيسبوک  جناب انجنير "رحيم بخش"غزل استاد 

  . آن را من نديدم ،ر انتشار يافته باشدگوا خبری را انتشار ندادند "سليم بخش"فوت استاد 

 "ردکخخواجه " خورشيدی در گذر ١٣٢٩ در سال "سليم بخش" استاد

تا گوشش احساس  .خرابات کابل در يک فاميل ھنرمند چشم به جھان گشود

مانند اکثر اھل  کرد ساز شنيد وتا چشم باز کرد آالت موسيقی را ديد و

 ۀده  از ليسخرابات با ساز وسرود بزرگ و بزرگترشد بعد شامل مکتب ش

غازی فارغ گرديد و بعد به صفت کارمند تخنيکی در رياست مطابع دولتی 

ۀ  به راديو افغانستان رفت ومنحيث عضو ادارًبعدا. شروع به کار نمود

  .موسيقی راديو افغانستان  ايفای وظيفه کرد

 گرفت  وبعدا با برادر خود استاد  فرا"رحيم بخش"استاد سليم بخش ھنر موسيقی را نخست نزد پدر خود زنده ياد استاد 

 و استاد "سليم بخش"استاد .  به شاگردی نشست"سالمت علی خان" و استاد "خان نزاکت علی" نزد استاد "حسين بخش"
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 بعداز آن که به وطن عودت نمودند به شکل دوگانه به ثبت آھنگ ھای کالسيک و تھمری آغاز کرده "حسين بخش"

  .وخوب درخشيدند

    .ی نمايند ئی ھنرنمائبه تنھا به ھندوستان مھاجر شد ھردو برادر ناگزير شدند "حسين بخش"ستاد زمانی که ا

مری ھ  درآرشيف راديو تلويزيون افغانستان بيش از يک صد و چھل پارچه آھنگ کالسيک، غزل و ت"سليم"استاد 

  .ضبط نموده است

 مغزی  دريکی ازبيمارستان ھای ۀکه دراثر سکت ا اين از مريضی شکر رنج می برد، ت"سليم بخش"مدتی بود که استاد 

مساعدتی را روا وزارت اطالعات وفرھنگ جھت تداوی اين ھنرمند شناخته شده ھيچ گونه . کابل داخل بستر شد

سفانه بسيار أ وی را به شھر پشاور پاکستان انتقال دادند اما مت"رحيم بخش" استاد ۀ در آخرين لحظات خانوادًءبنا. نداشت

سليم " استاد ۀجناز. درھمانجا داعی اجل را لبيک گفت ه ٔناوقت بود و ھيچ گونه نتيجه خوبی را در پی نداشت و باالخر

گفته شده است .  درشھدای صالحين به خاک سپرده شدگاه به کابل انتقال داده شد و بعداز نماز جنازه  درمسجدعيد"بخش

يس راديو تلويزيون ئحضورنداشت، صرف راطالعات وفرھنگ کسی که در مراسم جنازۀ او از اوليای امور وزارت 

  . استاد گرامی را تا شھدای صالحين نداشت ۀع جنازيملی در مسجد عيدگاه حضور پيدا نمود ولی وقت تشي

  .ناشررنگين وفات اين بزرگان حوزۀ ھنر را به خانواده ھای ايشان وبه جامعۀ فرھنگی تسليت می گويد

....................................................................................................................  

  

  .استاد عبدالوھاب مددی :  ــ  سرگذشت موسيقی معاصر افغانستان  تاليف ١

      

 

 

 
 


