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 استاد فتح علی خان       کمال سید  

 

ین بود که با گفتنی های خوشگوارش روی صفحه های فیسبوک خود ر ارا عادت ب سلیقههنگامه هنرمند خوش آواز و خوش 

شود الزم هم هست  اخیرش مبنی به خبر مرگ استاد بزرگ فتح علی خان غم انگیز می ۀدوستانش را دلشاد میساخت اما اشار

  هم توان گفتار غم انگیز در او باشد و هم توان شنیدنش در نزد دوستانش. 

 دانم الزم دانستم تقدیم عالقه مندان کنم: یاستاد و بزرگی هایش م ۀچیزی که در بارمن 

هنر ساز پتیاله به  بر   در بوم و عاشق علی خان و ۀوداع کرده در خانواد بالا قاستاد با برادرش امانت علی خان که این جهان را 

ه علی خان اشاره دارد در پیشلوک غالم )الپ( به بډه : در آالبشتابا خود درا خوبترین کسان این دیار  زدنیا آمده. خوبترین چیز ا

خودش که گلبرگ افشانیست شنونده را دلشاد میسازد.  سلیقۀآمد های دلنشینش  در رفت و .ش به عاشق علی خان میکشاندتاراد

مختصرم باالتر از دو من در آرشیف «.  یی عطری پاشان هی » استاد میگویند سلیقۀمردمان هنر دوست این دیار در وصف 

 ،در نرمی ،هزار عنوان از بزرگان موسیقی در راگ دارم هیچ کس دیگری را سراغ ندارم که کیفیت آواز استاد را در گرمی

را بر میگزینم  اری که از او درج آرشیف من است و من اوثدل بری و دل پروری هم ردیف باشد. از آ سلیقۀدر حزن و در 

و آنرا به دوست داران آواز و به اخالص مندان استاد  "بهیم پالسی"از سروده های استاد در راگ  است "خیال"یک  ،یکی هم

 میکنم شاید مورد عالقه واقع شود:  حکنم و هم دلیل برگزیدنم را تشرییم ءاهدا

ا حماسه یی دارند و به یک داستان یا واقع انداز  کدام یک  راگ ها هر سی بهیم پالۀ کنند حماسیخیالی اشاره م اا ریخی و یا اکثرأت ا

 ازین قرار است: 

د و یآ و میا )حالت باال تر از ترس( از دری "بیمۀ "داشته باشد و کلم که گفته میشود حوالی پنج هزار سال عمر "بهیم"لغت 

قی نمانده و مرگ هم هنوز دگی چیزی بانست که در آن از زیگذار بهیم یک حالت دشوار   بیمار)بیم آور( بدست آمده.  ۀملازین ک
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ندگی ه وارد زرری هست که بیمار را ازین حالت برون میکند و او را دوبایثتأفرا نرسیده گفته شده که در راگ بهیم پالسی آن 

 میسازد. 

اهداء میکنم کمک فیس بوک به شما  من این گوشۀ آرشیفم را به ی خان. لاینست در ذیل بهیم پالسی از سروده های استاد فتح ع

 تا به خوانندگانم در این چند سطر پیشکش باشد.

 

 بشنوید: یلذکلیک بر لینک  اب
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