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  موسيقيدان رِ صورتگ

    رخ افندیـــاستاد ف

 
  

  :رـــتذک

 .، حق استادی داردماعزيز وطن  متسقرن بي بسا استادادن ھنر موسيقی و نقاشیفرخ افندی بر استاد 

 يقیسمودرس و ھنرپرور  عاليمقامن استاد آــ نيز از محضر " گذرگاه"ارف عزيز ــ ععاجز ين ا

   !!!وانش شاد و فردوس برين مأوايش بادر .و اکوريدون را از آن استاد نامدار فراگرفته استبرداشته 

  يز گذرگاهعزعارف 
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 ،چند به غبار نشستهبينی که ھری را ميئچھره ھا ــ چندان دورن ۀبه گذشت ــ گردیبه گذشته که بر مي

ی را ئھابنياد ؛اندگذاشته  ادب معاصر ما را ھای ھنر وبنياد ،ھا و ھمين آدمھااز امروزيبرای بسياری 

ءکه پس از رکود دوره
  .ريخته بود و پايه ھای آن سست و لرزان شده بود استعمار در کشور ما فرو 

در شعر، در نقاشی، : درخشيدعاصر کشور ما ميدر آغاز ھمين سده چند نام پر فروغ بر تارک ھنر مُ 

ص و استوارش را باز يافته و ھمين نام ھا در ھنر ما جايگاه مشخ .... در نمايشگری و در موسيقی

ھنر معاصر کشور ما صورت می آرايد و  ۀھا و چھره ھاست که شناسنامشناسی ھمين ناما بازب .است

گذشت ھنرمندی که زاست، ولی سری از ھنر آفرينان دردناک و اندوھسرگذشت بسيار .شيرازه می بندد

  .گريم دردی ديگر دارد و اندوھی دئاز آن می گو

رويش سايه گسترده است؟ و يا  ھا برو بار محروميت مدتھا ،فقر را چشيد ۀست که مزردی سخن از م

ه را ب ھای ثروت و شھرتآفرينش درسترده است؟ و انگشتان زرين و ھنرانگشتان زرين رويش سايه گ

شھر و کشور ديگر سفر کرده  باری از شھر و کشور خويش آواره شده، به. رويش گشوده است

ی آسايش، ئرا گرفته و به آستان طA ھنر دستش ۀلھاانجام يده و به ذلت نشسته است، سرگی کشگرسن

 .بارش داده است

دور از ذھن نيست، ھمه  نقاشان و بازيگران نامی بيگانه و ،نام فرخ افندی در ميان موسيقی شناسان 

ر برابرش زانو شناسند يا داستاد فرخ افندی را مي ھا به نحوی پيوند دارند،که به يکی از اين ھنر آناني

  .کار او اثر پذير بوده اند ۀاو برداشته اند، و يا به شکلی از شيو ی از محضرئزده اند و مايه ھا

آويخته شد و مادرش  پاشا سلطان ترک به دارد بود که به امر انوران عبدالحميافسر توپچی سلط پدرش

کAنش به کAن و مادرھا نزد پدراندر و بعد ردخودش مدتی نزد ما. ھم از ترس و توبيخ پدر مرده بود

صنف سوم مکتب طبی  آلود بود، تاگی او ھمواره و ھمه جا ابرزند نمی دانست چه کند آسمان ؛سر برد

   :گی نمی چسپد روزی دوستی برايش گفتانده بود، ولی دستش به دامن زنددرس خو

نقاشی کنی و نان شب و  انند تو ميتوانی در آنجاافندی اگر به فرانسه بروی در آنجا قدر ترا ميد« 

  ».روزت را تھيه کنی

شھر متحيرش ساخته چند شکوه فرانسه رفت در فرانسه ھر فرخ بيشتر از بيست سال نداشت که به 

 ی کشيد در آنجا با کشيدن تصوير وابانه روز گذارش را به قھوه خانه گی يک شبود، ولی گرسن

توانست با گرفتن نخستين  بدينگونه .ر پانزده دقيقه مقداری پول بدست آوردپورتريت يکی از مھمانان د

  .انگشتان خويش اطمينان بيابد ردستمزد ب

خانواده اش را نقاشی کرد و ھزار فرانک دريافت و ھای او ا به سفارش يک نفر ديگر که تصويرھبعد

  .کرد
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را به سفارت  سرنوشت اين ترک جوانبه بعد ديگر کارش بھتر شد، و به قھوه خانه رفت، دست  يناز

چند دقيقه تصويری آماده کرد ضمناً  افغانستان در پاريس کشانيده از سفير افغانستان محمود طرزی در

  .داد برای سفير پيانو نواخت و با عود زمزمه سر

بياموزد، نواختن عود را  محمود طرزی او را در بدل ماھانه پنجصد فرانک استخدام کرد تا به خانمش

  .با خود به کابل آورد سر انجام محمود طرزی با احترام تمام فرخ افندی را

صد طA بدست و دو. ر پانزده دقيقه آماده ساختھم تصوير اعليحضرت امان J خان را ددر کابل باز

  .آورد

موسيوگه نقاش خانه  ھا به وی رو آورد از ارگ فرار کرد، زمانی درآمدن حبيب J کلکانی سختي با

را به ارگ احضار کردند  نگذشته بود که او چند ماھی. روسی پناھنده شد، بعد اتاقی را به کرايه گرفت

ھم ھم سازی را نواخت و بازباز. خويش ھمه را حيرت زده ساخت ھم با انگشتان ھنرمندو او باز

شد، ش و پناھگاه او آشفته ميبا ھر دگرگونی سياسی در کشور آرام. مھارت پرداخت ی را بائھاتصوير

  .ندردازمی گ وفان او را پذيرا می گشتند و ھنرش را ارجطولی باز به مجرد فرو نشستن 

. ھای خويش شتافتت و بار ديگر در مسير ھنرمندييافشاه بار ديگر به ارگ بار در زمان نادر
)1(

  

و در حلقه ھای ھنری شکل می  ی که می گذشت سيمای فرخ افندی در ميان ھنرشناسانئبا گذار سالھا

  .گرفت

شاگردان زيادی که آموخت و  آنجا از خود مايه گذاشت و با ی که اينجا وابا آفرينش ھای ماھرانه 

  .افندی به ِسَمت يکی از استادان نقاشی در کشور ما در آمد فرخ ،ی کردئرھنما

نقاشان و  شاگردان پرداخت و گی به آموزشنايع با پروفسور غAم محمد ميمنص ۀدر ليس دوازده سال

مسلم نقاشی امروز ما به  صورتگران بسيار را پرورده ساخت که برخی از شاگردان او از استادان

  .حساب می آيند

ھا و مويک افسونگرانه بر نگين تنھا انگشتان او از رنگھا و قلم نبود و استاد فرخ افندی تنھا نقاش

حيرتکده مبدل  ساخت، گوشھای ھمه نيز با انگشتان استاد بهھا را خيره نمی نقش نميزد و چشم حيرت

ی سر ئرا با چنان سرود ھا پيانو و ويلون عود،. افتاد می شد و دلھا نيز با جنبش انگشتان او به تپش مي

  .ھا به دندان می چسپيدو انگشت ميداد که اشک در چشم ھا حلقه می بست

ای فرانسه بود و يا در محضر شاھان و درباريان در ارگ ھای مارسلي ی در قھوه خانهئنماخواه اين ھنر

  .در ميان شاگردان در مکتب موزيک کابل و يا ھم

روزگار خراباتی آبادان ۀ سرم نشستن طنين موسيقی خراسان به ی با به خاموشیئدينگونه اگر از سوب

ول می يابد و استادانی به اسنتی آن در کابل تد ۀھند به گون گشته از سرزمينباره بردو شود و موسيقیمي
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عصری تر به ۀديگر و با استفاده از وسايل با شيوھ ۀپردازند؛ از سوی ديگر موسيقی بگونمي گی آنبالند

  .کسانی چون استاد فرخ افندی شيوع می يابد ۀوسيل

تب مکسيس أت گردد و بانوتيشن برای بار نخست متداول مي ساختن ساز و آھنگ با استفاده از نواختن و

ءشناسی موسيقی به شيوهموزيک استاد فرخ افندی در باز
  .تمام به خرج می دھد علمی جھدی 

ھمينگونه استاد در تنظيم باندوی موزيک عسکری و نيز در ساختن سرود و کAم شاھی سھمی دارد که 

  .باشدستتواندشايسته و پر ارجی مير زمانش کار د

ءبحيث يک آھنگساز و يک نوازنده استاد فرخ افندیھم کار باز با تاسيس راديو کابل سابق
استاد در  

  .يافت سطحی ديگر و با حجمی بيشتر ادامه

حلی را گرد آورد و از ھای ماز آھنگ ھای آشفته را منظم ساخت، شمار بسياریساز و صداھای نانوا

ھای تازه شگفته استعداد خاسته را ياری فراوان کرد، وھای نوآواز خوان. باره تنظيم نمودروی نوت دو

ھر يک  ھای نوينی را بنياد نھاد که شاگردان او کهشيوه ھا و شگرد. و باروری رسانيد گیرا به بالند

  .شماری ديگر نام برد نام و شھرتی دارند می توان از استاد سرمست، استاد ننگيالی، نی نواز و

دند و تنھا موسيقی پسندان و مند نبوبھره  تنھا صورتگران و چھره پردازان از شاگردی استاد

و به ستايس او زبان نمی کشادند، بلکه ھمه بازيگران تياتر و  گران، نکته ياب محضر او نبودندسرود

ءتماشاگران سی چھل سال پيش نمايشنامه ھا نيز با چھره تقريباً ھمه
آشنايی  گرم و صميمی استاد 

ميان پرده ظاھر  با ساِز دست داشته و يا در کنار پيانو استاد در کابل ننداری و شاری ننداری. داشتند

  .ميشد و تمام شاگردان را با سازی و آھنگی لذت می بخشيد

و . ھايی از استاد بود تياتر پغمان در زمان اعليحضرت امان J خان شاھد ھنرنمايیچند سينما ھر

به ھای او در کار نمايشگری بود، نمايانگر تجر نمايشنامه ھا و پيس ھايی مثل جادوگر و برخی ديگر

ءنمايش ھا و بک گراوند ھای آن ثمره اما بيشتر تنظيم و ساختن موزيک
گی ناپذير استاد زحمات خست 

  .بوده است

ءھمين گونه تنظيم موزيک اوپريت ھای کودکستان ھا در سالھای متوالی بعھده 
  .استاد بود 

ءجاده بر
دوستان و مشتاقان  ۀی در حافظاماند و جز خاطره ن از ھر رھگذاری جز نقش پايی نميزما 

نقش پای خود او نيست که بنظر می آيد،  زمان تنھا ۀاز فرخ افندی، بر جاد. می پايدگيرد و نجای نمي

از شاگردان او که امروز برای ھمه استادان مسلمی ھستند و شاگردان اينان که نقش پای شمار بسياری 

  .ما را در بر می گيرد انبوھی از ھنرمندان کشور

و . آموخته است گران و نقاشان بسياری راکی را نقاشی کرده است، ولی تصويرتصوير ھای اند اگر

ھای بسياری از ھمان چند وازخوانآ اگر چند آوازخوان و موسيقی شناس معينی را رھنمايی کرده است و

مندی استاد فرخ افندی بر بخشی از اند که بدينگونه اثر آواز خوان و موسيقی شناس معين اندوخته

  .ست شدنيمحسوس و فراموش نا موسيقی معاصر ما سخت
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سخت بذله گو و طنين پرداز می يافتند، در ھر گفته و عبارت او  دوستان و ارادتمندان استاد او را آدمی

ءو چھرهھای ديده و شنيده اش باز می گفت، لحن گرم بود که استاد از گرم و سرد قصه، بذله و طنزی
 

  .ندزاردمی گرا گوش می دادند و احترامش  آرام او با عAقه مندی و اشتياق

ی که اآفتابی و پايان درياچه  پايانی از يک روز. گانی استاد فرخ افندی، پايان پر دريغايی بودزند پايان

  .صدا که به سکوتی منتھی می شود غلتد و پايان يکغی به ژرفا فرو ميياز روی ست

ويلون به  ۀرشعخوانيش روی چروک برداشته و است ی که مثل ھميشه انگشتان لرزان وادر لحظه 

 شاگردان او که دورادورش حلقه زده بودند، ديدند که درد چگونه در پيکر اين خزيد، دوستان وسختی مي

زير ضربه  رخسارشھنرمند رخنه کرده است و چگونه ھستی او را به تھلکه می کشاند، و عضله ھای 

ی که درد استاد را اھنوز لحظه . به ارتعاش در می آيدی درد و با صدای مAيم ساز به چه ناتوانی ھا

و نيرويش  ايستاداز حرکت باز واگرش، دستش و پيکرشن انتھا نرسيده بود، که انگشتانکرد بشکنجه مي

ش بر منديگردان او و اثرکار شا ۀھای او و ثمرتمامی رسيد، ھنره نيروی استاد ب اگر. به تمامی رسيد

  .عاصر وطن نھايتی نداردھنر مُ 

  !تواند وجود داشته باشد؟ين ميند چه افتخاری با�تری ازبرای يک ھنرم و

   

 

 


