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  المناک استاد فتح علی خان درگذشت
  خاطرش را گرامی ميخواهم

  
  

  

  

  

  
           

  استاد فتح علی خان         کمال سيد  
  

ين بود که با گفتنی های خوشگوارش روی صفحه های فيسبوک خود ر اثليقه را عادت بهنگامه هنرمند خوش آواز و خوش 

شود الزم هم هست  اخيرش مبنی به خبر مرگ استاد بزرگ فتح علی خان غم انگيز می ۀدوستانش را دلشاد ميساخت اما اشار

   هم توان گفتار غم انگيز در او باشد و هم توان شنيدنش در نزد دوستانش. 

  دانم الزم دانستم تقديم عالقه مندان کنم: ياستاد و بزرگی هايش م ۀی که در بارمن چيز

هنر ساز پتياله به  برِ  در بوم و عاشق علی خان و ۀوداع کرده در خانواد بالً قاستاد با برادرش امانت علی خان که اين جهان را 

ه علی خان اشاره دارد در پيشلوک غالم (الپ) به بډه در آالب :اشتبا خود درا خوبترين کسان اين ديار  زدنيا آمده. خوبترين چيز ا

خودش که گلبرگ افشانيست شنونده را دلشاد ميسازد.  ۀآمد های دلنشينش ثليق در رفت و .ش به عاشق علی خان ميکشاندتاراد

صرم باالتر از دو من در آرشيف مخت».  يی عطری پاشان هی « استاد ميگويند ۀمردمان هنر دوست اين ديار در وصف ثليق

 ،در نرمی ،هزار عنوان از بزرگان موسيقی در راگ دارم هيچ کس ديگری را سراغ ندارم که کيفيت آواز استاد را در گرمی

را بر ميگزينم يکی  اری که از او درج آرشيف من است و من اوثدل بری و دل پروری هم رديف باشد. از آ ۀدر حزن و در ثليق

 ءو آنرا به دوست داران آواز و به اخالص مندان استاد اهدا "بهيم پالسی"سروده های استاد در راگ  است از "خيال"يک  ،هم

  ميکنم شايد مورد عالقه واقع شود:  حکنم و هم دليل برگزيدنم را تشرييم

ً حماسه يی دارند و به يک داستان يا واقع اندازِ کدام يک  راگ ها هر سی بهيم پالۀ کنند حماسيخيالی اشاره م اً ريخی و يا اکثرأت ا

  ازين قرار است: 

د و يآ و میا (حالت باال تر از ترس) از دری "بيمۀ "داشته باشد و کلم که گفته ميشود حوالی پنج هزار سال عمر "بهيم"لغت 

وز گ هم هندگی چيزی باقی نمانده و مرنست که در آن از زيگذار بهيم يک حالت دشوارِ  بيمار(بيم آور) بدست آمده.  ۀملازين ک
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ندگی ه وارد زرری هست که بيمار را ازين حالت برون ميکند و او را دوبايثتأفرا نرسيده گفته شده که در راگ بهيم پالسی آن 

  ميسازد. 

من اين گوشۀ آرشيفم را به يوتيوب اهداء ميکنم تا به خوانندگانم  ی خان. لاينست در ذيل بهيم پالسی از سروده های استاد فتح ع

 در اين چند سطر پيشکش باشد.
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