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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

 
 محمد حيدراختر

   ٢٠١٢ سپتمبر ٠٣

   موسيقی غزلهيادی از شھنشا

  مرحوم استاد رحيم بخش
  

که استادی  .رسد  فرا مید رحيم بخش مرحوم استا، غزله درھمين شب و روز يازدھمين سال روز خموشی شھنشا

  .مندانش را به سوگ نشانده  داعی اجل را لبيگ گفت و عالق،درحال غربت در کشور پاکستان

مند فقيد و بی بديل  تھيه و به دست نشر  ازاين ھنره ایبه اين مناسبت بعضی از رسانه ھای تلويزيونی  ياد وار

وطندوستی آن خدا  ف وتوصيف از کارنامه ھای ھنری ؛ مردم داری  و که محتوای اين برنامه ھا را تعري،سپردند

تلويزيون آريانای کابل مربوط جناب آقای بيات » ياد وبود  « ۀ قبل برنامی مثال چندۀبه نمون.بيامرزتشکيل می داد 

را به يادوارۀ استاد رحيم بخش اختصاص داده 

بودند که دراين برنامه بر عالوۀ معرفی  

و فعاليت ھای ھنری استاد؛ مصاحبه وبيوگرافی  

ی ھم با استاد سليم بخش پسر استاد رحيم بخش ئھا

 از شاگردان یو ھم محترم انجنيرصديق قيام  يک

يکی از کارشناسان  وھم بخش رحيم استاد ممتاز

 ھر کدام به نوبۀ .موسيقی  مسلکی صورت گرفت

را از زندگی  پر بار  خويش  خاطره ھای شان

ه يم بخش بيان  داشتند و ھم در البھنری استاد رح

 نشر ۀالی  اين برنامه اختصاصی بر عالو

اعالنات تجارتی و به اصطالح امروزی  ميان 

گی  در روند پروگرام  ؛ مانند ھميشه  سکتبرنامه

مندان ه کرد که برای بينندگان و عالق ايجاد  می
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ھای مرحوم استاد رحيم بخش را نيزبه دست نشر ی از آھنگ ئقسمت ھا .بودبرنامه ھای ھنرو ادبی  اذيت کننده 

  .سپردند که به رنگينی برنامه می افزود

 تھيه و پخش  چنين برنامه ھا  ومعرفی شخصيت ھا و پيشکسوتان  ادبی وھنری کاريست   شايان يادآوری است که 

زحمت  جام داده است و کار وبرازنده وقابل ستايش  که تلويزيون آريانای  کابل  دراين راستا خدمات شايانی را ان

  .کشی شان قابل قدر می باشد 

مندان  آواز استاد رحيم بخش متوجه شده باشند که تعداد قليلی از آھنگ ھای استاد رحيم بخش  ه شايد بسياری از عالق

 آن  در حدود ی ثبت استديوھای  راديو تلويزيون افغانستان  بود که تعدادئتندرد ويا بھتر گفته شود  استديوبه شکل اس

باشد ؛ متباقی آھنگ ھای مرحوم استاد رحيم بخش  که در آرشيف تلويزيون ملی و يا تلويزيون  ھشت تا ده غزل می

 ذھنی ،  کنسرتھا ويا برنامه ھای اختصاصی که به مناسبت ھای ۀ از برنامه ھای مسابق،ھای خصوصی  وجود دارد

الی آھنگ ھا صدا ھای اضافی،  آواز اشتراک کنندگان محفل ه بمختلف  داير شده بود ثبت گرديده است که در ال

  .استاد رحيم بخش  ديده و شنيده می شود  ھا واستقبال مردم از ھنر واالی وھم شور وشعف و کف زدن

سف فراوان در آرشيف أاستاد رحيم بخش  در آرشيف راديو افغانستان بيشتر از سه صد آھنگ ثبت شده دارد و با ت

که تلويزيون افغانستان در شب  ی ندارد در حالیئويملی افغانستان  بيشتر از ده آھنگ  استندرد استدتلويزيون  

  خورشيدی  يا بھتر گفته شود شب خوشی وشادی  به نشرات امتحانی خويش آغاز کرد وتا ھجری١٣۵٧نوروز 

ه شايد درحدود بيست سال را در   به دار آويخته شد نشرات داشت  ک فرھنگ ستيزه توسط گروزمانی که تلويزيونھا

بر می گيرد در طول ھمين سال ھا  دستگاه ثبت ونشر تلويزيون افغانستان فعال بود وھم استاد رحيم بخش  مھاجر 

که  ولين راديو تلويزيون افغانستان نتوانستند ويا اينؤال پيدا می شود که چرا مسؤس. زيست می نشده بود ودر کابل 

 در آرشيف رای ئد ويا ثبت استديو بھتر واستندرظرفيت بيشتری از اين ھنرمند  توانا با نخواستند که آھنگ ھای

  خويش ذخيره نمايند ؟

ير به مھاجرت زھای جھادی سابق ناگ زمانی که استا رحيم بخش به اثر جنگ ھای خانمان سوز قدرت طلبی تنظيم

ی ھم از ئثبت گرديده است و يک کست ويدو  نيز در کشور پاکستان از ايشانی کنسرتیئ يکی دو کست ويدو،شد

  .سفر اخير استاد درکشور امريکا ثبت شده است که ازکيفيت وکوالتی خوب برخوردار نيست 

 خورشيدی  در کشور پاکستان ١٣٨٠استاد رحيم بخش به اثر کھولت سن ومريضی که عايد حالش شده بود  درسال 

 از زمين وزمان واز امواج  رواج قدردانی ھای پس از مرگ، مطابق  آن زمان بود که.ی اجل را لبيک گفتعدا

سف که اين آه وافسوس أ ولی با ت.راديو ھا و تلويزيونھا صدای آه وافسوس بلند وبلندتر گشت  وھنوز ھم  ادامه دارد

 ی وئی و چند آھنگ ويدوئربين ما نيست جز آھنگ ھای  راديوی را نمی گيرد زيرا ديگر استاد رحيم بخش  دئجا

يريم با  شنيدن و ديدن زناگ  .ی که آز آن مرحوم داريم  ونزدما ھميشه جاويدان باقی خواھد ماند وبسئخاطره ھا

  .داريم وگرامی ب کنيم وياد اورا زنده ءھمين چند آھنگ اکتفا

 خاطرۀ ی  در دسترس ندارد الزم می دانم  دراين قسمتئغانستان  آھنگ ھای بيشتری استديواين که چرا تلويزيون اف

 ۀ ھجری خورشيدی درميان بگذارم تا مشت نمون١٣۶١مندان آواز استاد رحيم بخش ازسال ه تلخی را با عالق

  .خروار باشد 

  زمانی که به حيث عضو مديريت عمومی ارزيابی پروگرامھای راديو افغانستان ايفای وظيفه می کردم  ، نظر به 

  اصلی خويش  سالھای متمادی بهۀ وظيفۀعالوه  مبرمی که به موسيقی کالسيک و موسيقی غزل داشتم،  بۀعالق

 تک نوازی کالسيک راديو ۀ  موسيقی کالسيک  و برنامۀ افتخاری و داوطلبانه  به حيث پروديوسر برنامشکل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يک   خوب وۀه  داشته ومنحيث يک شنوند  بنا براين با تمام ھنرمندان  روابط حسن.افغانستان را نيز به عھده داشتم

چون دفترما در پھلوی مديريت عمومی موسيقی راديوافغانستان قرارداشت  بسياری . ھمکار با ايشان درتماس بودم 

ديگر ھنرمندان  استاد ھاشم  و؛ شھيد مرحوم استاد ھماھنگ،اوقات مرحوم استاد سراھنگ؛ مرحوم استاد رحيم بخش

با نوشيدن  يک پياله چای سبز ھيل دار ونقل نخودی  بامن می گذشتاند و بعضی روز ھا را  ساعات فراغت خويش

گی  را بيرون کشيده وباھم با چای سبز  خان چارمغزداررۀي که درآن شير پیاستاد رحيم بخش از جيب خود پاکت

ه دفتر ما تشريف  دريکی از روزھا استاد رحيم بخش ب. می بردم  لذتنوش جان می کرديم واز قصه ھای استاد

بعداز احوال پرسی  علت . ثر معلوم می شدأ بسيار متاما قرار داشت  نشست کارمآورد ودر چوکی که پھلوی ميز

که اشک در چشمانش حلقه زده بود با بسيار اندوه  اظھار داشت که ھمين    استاد درحالی.ثر استاد را جويا شدمأت

اھش ثبت چند آھنگ خويش را در استديوھای تلويزيون  کردم ولی  موسيقی  تلويزيون رفته وخوۀحاال به ادار

 برايم گفت که  حاال وقت شما خرابی و بی احترامی  وبه شکل بسيار ئاعتنا موسيقی با بسيار بی ۀول ادارؤمس

 اين.  آھنگ شما کرده به آھنگ ھای انقالبی  ضرورت بيشتر داريم تيرشده  بگذاريد که جوان ھا بخوانند وما از

جمله را استاد گفت واشک ازچشمانش جاری شد من وديگر ھمکارانم  استاد را دل داری داديم تا آھسته آھسته  

  . سابق را نداشت ۀ مزهريمشش راباز يافت ولی شيرپاآر

 موسيقی تلويزيون را ۀوليت ادارؤکدام جوان به اصطالح انقالبی  مس درست به خاطر ندارم  که در آن زمان 

  .داشت

که  کار ھای دفتر را انجام  بعداز آن.  پروگرامھای راديو بودۀفی  شب ھمان روز نوبت نوکريوالی ام در ادارتصاد

 به تعمير تلويزيون  نزد عبدهللا  نشر سپردم  از موقع استفاده کرده راساً ستديویرا ترتيب و به ا داده و برنامه ھا

بعداز احوال پرسی  آقای شادان  .  رفتم،ای وظيفه می کردکه درآن زمان منحيث رئيس نشرات تلويزيون ايف شادان

 و  زيرا ھميشه سر،رياست نشرات تلويزيون رفته بودمه علت رفتنم را به دفترش جويا شد زيرا اولين باری بود که ب

  .روابط ھمکاری کمتری داشتيم صرف باراديو بود وبا تلويزيون نم کار

درمقابل چنين که توھينی  يوسی و دلسردی وتحقير وأ از مم وان گذاشتمن ھم  موضوع  استاد رحيم بخش را درمي

 استاد سالھاست  در خدمت مردمش قرار دانيد که خود می: استاد گرانمايه رخ داده بود برايش گفتم  وھم ياد آور شدم

نباشد آن وقت دارد ومردم وی را دوست دارند از جانب ديگر به اصطالح آفتاب سرکوه است  نشود روزی که استاد 

پيشمانی سودی نخواھد داشت چنانچه از احمد ظاھر شھيد صرف دو آھنگ استندرد تلويزيونی در آرشيف تلويزيون 

  .باقی مانده و لی احمد ظاھر ديگر دربين ما نيست

ون تلويزي  راديو تلويزيون را بوسيد و ديگر پای خويش را به راديو وۀاحمد ظاھر را نيز توھين کردند  و درواز

  . نگذاشت 

  دستگاه ثبت سيار تلويزيون  ھدايت داد  که يک روز را ۀعبدهللا شادان بعد از مکثی تيلفون را برداشت و به ادار

  .برای استاد رحيم بخش تعيين نمايند تا چند آھنگ تلويزيون ثبت نمايد

افغانستان آمده وھمين ھشت  به استديوی بزرگ راديوتلويزيون نوازنده گانش در روزمعين استاد رحيم بخش با 

  . بعد ازظھر ثبت کرد٢ صبح الی ٩آھنگ را از ساعت 

  بلکه در حق شھيد احمد ظاھر،  ،اين گونه جفا ھا وتحقير وتوھين صرف  درحق استاد رحيم بخش صورت نگرفته

، حسن غزل استاد الفت آھنگ، استاد شريف ،، عارف حيرت آھنگ، استاد سراھنگمير محمدااستاد صابر، استاد 

وھمچنان نوازندگان  بزرگ ما چون استاد محمد عمر رباب نواز،  استاد محمد ھاشم طبله نواز،  استاد غالم  ی،ئشيدا
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 استاد ملنگ زيربغلی نواز، نبی دلبربانواز؛ استاد فقير حسن سارنگ نواز،  استاد ماستراحمد بخش کالرنت نواز

 تبليغ ۀی و قرابتی با يکی از اعضای  شعبئرا ايشان ھيچ گونه آشنازيوغيره ھنرمندان ديگر نيز صورت گرفته است 

 مشق  ۀوگرنه ھمه روزه استديوھای تلويزيون منحيث تخت مرکزی حزب دموکراتيک خلق نداشتند ۀوترويج کميت

  .درخدمت شان قرار می داشت 

گ ھای استاد رحيم بخش ندارد آنچه بايد متذکر شد که تلويزيون آريانای  کابل ھيچ گونه  سھل انگاری در برابر آھن

 موسيقی  تلويزيون آن ۀوليت اصلی  متوجه ادارؤخلوص نيت تقديم بينندگانش کرد مس راکه در دسترس داشت با

زمان  افغانستان می باشد که در آن وقت جز به آھنگ ھای  به اصطالح انقالبی  ورفقای  انقالبی  به موسيقی اصيل 

 آن ھمه غفلت  را امروز به چشم سر مشاھده  می کنيم که از استادان بزرگ ۀنداشتند وثمر یافغانی  ھيچ گونه توجھ

موسيقی اصيل افغانستان  آن چنان که الزم بود چيزی  در دسترس نداريم و آھنگ ھای انقالبی رژيم دست نشانده با 

  .ورستان تاريخ دفن گرديدندگ  در اشرفقای انقالبی

 

 

 

 


