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!!!ساعاتی با ُزنگه ھای موسيقی خرابات  

در يکی از سالونھای شھر، در َحومۀ فرانکفورت به ابتکار و  12 دسمبر 21شام روز جمعه 
توجه انجمن خانۀ مو1نا، محفل ھنری موسيقی برگزار شده بود که طی آن محفل محدود و 

مرحوم استاد رحيم بخش يکی از ھنرمندان بنام خصوصی، استاد حسين بخش پسر ارشد 
موسيقی خرابات وطن، با اجرای آھنگھای دلنشينی به شيوۀ خرابات کابل عزيز، بر حاضرين 

من متأسفانه از موسيقی، چون طفل ابجدخوان . مجلس اثر عميق و فراموش ناشدنی گذاشت
ھنر ظريف، شديدا عNقه مند  چيزی نميدانم، اما نظر به فن نارسائی که در شعر دارم به اين

ميباشم و از ھر آھنگ خوش، از حنجرۀ رسا بسيار لذت  ميبرم، چنانچه در شب خرابات که در 
با1 عنوان کرده ام، استاد حسين بخش، خيلی استادانه درخشيد، من و مانند من، ھمه حاضرين 

و شاھفردھای زيبا و محفل از لطفھا و نازکيھای خاص در آھنگھای مختلف و متنوع با غزلھا 
مجلس از گوينده . ناب با سبک و شيوۀ خرابات کابل عزيز، شنيديم و بيش از حد بھره مند شديم

و شنونده چنان گرم بود که گردانندگان محفل، متوجه مکلفيت تخليه و ترک سالون در وقت 
نی را با خواستم کيف و لذت آن شب فراموش ناشد.  نشده بودند» ساعت يک، نيمه شب« معين 

تقديم شعری با شما عزيزان، يکجا شريک بسازم ، و اين ھم شعر خرابات که فردای آن شب، 
  :به ھمان مناسبت سروده شده است

خرابات       نواھـــــــــــــای   خـــوش آواز خرابات چه ســــوزی  ھسـت  در  ساز  

ــــوشم مـيرسد،  راز خراباتز ُسّر و 1ی  و سـرگــــم ھای  موزون       بگـــــــــــ  

 شنيدم نغــــــــــــــــــمه ھا بسيار، بسيار       نـــــــــــــــدارد رنگ  و  انداز خرابات

 به يادم آيــــــــــــــد آن  َدور طNئــــــی       ز استـــــــــــــــــــــادان  ممتاز خرابات

گــــــــــــــــــــروه نخـبه و شاذ خرابات    و شيدا، رحيــــم گل   » صابر«و » نتو«  
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آن  مرد  يگــــــــــانه       که چـــــــــون شه بود و شھباز خرابات»  قاسم«ز استاد   

 رحيم بخش  و سـرآھنـــگ  و ھماھنگ       به ُسرھـــــــــــــــا  نغمه پرداز خرابات

بلند پرواز  شــــــــــــــــد،  باز خرابات»       قـــــــاسم«ز آصف، يوسف و يعقوِب   

 خرابات  از  وجــــــــــــود شان شد آباد       به پا کردند  اعجــــــــــــــــــاز خرابات

 به دلھـــــا مرھــــــــــــــــم شادی نھادند       طبيــــــــــــــب حاذق  از  ساز خرابات

ئی که گـــــويد؟       ھمـــــــــه  رمز و ھـــــمه راز خراباتکـــــــــــــــرا باشد توانا  

اين قصه طو1نی ست، بنويس» اسير«  

 ز انجـــــــــام  و ز آغــــــــــاز خرابات
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