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  يادكردي از
  همتاي هند نواز بي  شهناي،بسم اهللا خان

  ∗شاهد خان
  ²فخرالدين غفّاري :ترجمه

در بيمارستان  ٢٠٠٦ آگوست ۲۱اين الگوي تمام نماي دوستي و مسالمت، روز دوشنبه 
  .ا متأسفانه نه در شهنايهاي خود را كشيد، ام آخرين نفس »سيوارانَ«قديمي شهر 

عنوان ميراثي   را به(Shehnai)نه و پرسوز و گداز شهناي بسم اهللا خان نواي جاودا
اي كه براي هميشه در تاريخ موسيقي  گونه  به،يادگار گذاشت گرانبها پس از خود به

  .دشنام او ثبت و ماندگار خواهد  هند به
هند از وي استاد از آنجا كه مدتي مريض بود، از طرف مراكز و مقامات دولتي 

هاي پيشرفتة شهرهاي ديگر و يا خارج از هند  رمان او در بيمارستانتقاضا شد تا براي د
  .ندكتوانست بنارس عزيزش را ترك  كرد، چرا كه نمي ا او همه را ردام. اقدام شود

  ودانست چگونه بين اشخاص انگيز بود و مي اطرافيانش وي مردي شگفتگفتة  به
  .ل نباشديها فرقي قا جوامع و فرقه

نْرجِر ِسنيووا تَاس(Ranjana Srivastava)  مدير دانشكدة هنرهاي نمايشي بنارس
  :گويد مي

كسي كه در چندين قرن .  او جواهري بود بر تاج موسيقي هند،بدون گفتگو”
ساز شهناي  او معناي جديدي به. جهان نخواهد گذاشت آينده نظيرش پا به
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كسب گاه براي   او هيچ،برخالف همترازانش. او عاشق كشورش بود. بخشيد
 گفت؛ن ي بنارس عزيزش را تركاو حتّ. نكرد خارج سفر ثروت و شهرت به

ي در ها و حتّ ها و زيارتگاه باره اي شهنايش در فضاي امامو جايي كه ن،بنارس
 Sankat) نوچ متْكَنْ و س(Kashi Vishwanathan)وانات شْمعابد كاشي ِو

Mochan)شود  آميخته ميآب آرام رود گنگ زند و با  موج مي“.  
 موسيقي آوازي بخش پروفسور سابق (Chitranjan Jyotishi)  جيوتيشينجنْرتِْچ

(Vocal Music) گويد مي دانشگاه هندوي بنارس:  
اي شهناي وشايد خداوند خواسته كه ن. پايان رسيد مرگ او يك دورة كامل به با”
  .“طنين انداز شودشدن بر دروازة هند بر دروازة بهشت  جاي طنين انداز به

موسيقي نبود  اگر عشق الهي وي به. شهناي براي استاد شيوه و راه زندگي بود
  . مذهبي نواخته شودمراسمممكن بود شهناي هنوز هم در مراسم ازدواج و 

 موسيقي ةس معاون سردبير مؤس(P.T. Vidyadhar Vyas)ر وياس ياددپنديت ِو
بلكهنو  ـنده هكتْه(Bhatkhande Lucknow)گويد  مي:  

سوي اوج و  گرفت و به مهارت تمام شهناي را در دست مي بسم اهللا خان با”
استاد  .رقيب خواهد ماند مانند و بي هاي زيادي بي او براي سال. نواخت افتخار مي

  بود كه روزانه پنج بار نماز برپاقيداو مسلماني م .مردمداري معنا بخشيد به
نگ  و گَنوچ متْكَنْوانات و سشْبابا ِو قة زيادي به عالحال، اين با. داشت مي

  .“داشت
 يعني در(هاي سرسبزتر بپردازد  شكار در چراگاه بارها از وي خواسته شد تا به

 نگگَوانات و شْتوانم بابا ِو  كجا مي:گفت در پاسخ ميا او  ام؛)كند جاهاي بهتر زندگي
  .را پيدا كنم

آنچه را كه كه و گفته بودند  ي ديگر شده بوداو پيشنهاد زندگي در كشورها به
 آخر شما چگونه : او گفته بودند؛ اماكن  فراهم مي او برايددارب و دوست دبخواه

  .نگ را براي من فراهم كنيدتوانيد در آنجا گَ مي
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او كامالً . آمد دنيا  به(Bihar) فقير در بيهار اي  در خانواده۱۹۱۶ س مار۲۱وي در 
در خبر بود و اين در رفتار و سلوك وي و همچنين   خود باةتاز پيشينه و گذش

  .شد ميديگران منعكس   باشبرخورد
را كه از وي خواسته توليدكنندة كولر كردن تقاضاي كمپاني  ردماجرايبار  استاد يك

وي در . كرد كنند براي يك خبرنگار تعريف گازي نصب كولر بودند كه در اتاق وي
  :جواب آنها گفته بود

ام  كه همسايه بخوابم در حاليكولر اي راحت خنكتوانم در  چگونه مي”
كه گرماي شديد تابستان را از خود دوركند سطل آب را  علي براي اين رمضان
  .“ريزد  مي١رشتَّهروي تَ

 سالگي ٩٠در  ۲۰۰۶گوست آ ۲۱اهللا خان بعد از ظهر روز دوشنبه  استاد بسم
براي هميشه در بنارس  (Dargah Fatiman)جوار حق شتافت و در درگاه فاطمان  به

  .آرام گرفت
  

                                                   
  . مراد كلبه است(Thattar) رتَّهتَ  .1


