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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Art and Music  هنر و موسيقی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2008 دسمبر 31برلين، 
  
  
  
  

  !جائی هر ِتی ُبتو ِن
  

  !) هرجائی نيستیِتتو ُب(
  

آهنگ های هنرمندان هندی را می شنيدم و " يوتوب"يقی پناه برده و در جنگلزار بر سبيل نفس تازه کردن، به موس
سالون پر است از شايقان و شنوندگان . برخوردم و کانسرتش" نيره نور"ناگهان به خواننده ای بنام . لذتها همی بردم

چشمان را پائين . ی ميکندبر مصطبه ای بلند و باالتر از همه نشسته و غزل خوان" نيره نور"بزم موسيقی و خانم 
خته ، نظر را به اوراق دوخته و اشعار و غزلها را با آواز سحار خود ميخواند، شنوندگان را به وجد آورده و اندا

رسيد و از " ميرزا جمال"ــ از " دری ــ اردو"که به يکباره به غزلی شير و شکر ــ . مسحور هنر خود ساخته است
  . در پرطنين و آهنگين است که زنگ از دل سنگ برمی کندشما چه پنهان، اين آهنگ آنق

، به يادگار مانده، قبًال "بيگم اختر"هند، " شهنشاه غزل خوانی"اصل اين آهنگ را که بسيار قديم است و از حنجرۀ 
نافذ و اين آهنگ مطنطن، حدودًا هشتاد سال پيش به آواز . شنيده و لذتش را در کارخانۀ مغز و حافظه، نگهداشته بودم

  .، خوانده شده و به آيندگان به ارمغان مانده است" بيگم اختر"کم نظير همين ملکۀ ُملِک غزل ، 
ــ اين آهنگ را در آغاز هنرنمائی و در عنفوان " بيگم اختر"هندی ــ مشهور به " اختری بائی فيض آبادی"خانم 

ضمن . ان بسياری آنرا کاپی کرده و می خوانندنرمندشهرت خود خوانده بود،  و اينک می بينيم که به اقتفاء از وی، ه
، شرح »ض آبادیياستاد قاسم افغان و اختری بائی ف« خود که معنون بود به ) 1 (2008 مارچ 22مقالۀ مؤرخ 

  : را آورده بودم که درينجا آنرا عينًا نقل ميکنم " اختری بائی"زندگانی مرحوم 
  

 :شرح زندگانی اختری بائی فيض آبادی 
واقع در " فيض آباد" در شهرک 1914 اکتوبر 7، بتاريخ " بيگم اختر"، مشهور به " فيض آبادی"تری بائی اخ

گرچه خانواده اش به موسيقی تمکينی . ايالت شمالی هـند ــ اوترا پرديش ــ در فاميلی از طبقات باال زاده شد
بزرگ ــ  و بعدًا تحت ) سارنگی ( قی نوازنداشت، اما به کمک کاکای خود زير تربيۀ استاد امداد خان ــ موسي

سپس با همراهی مادر خود رهسپار کلکته گشته و  از استادان مختلف به . تربيۀ عطاء محمد خان قرار گرفـت
 .فيض موسيقی ديد شمول استاد  جهانده صاحب ،

ت و آوازه را پيمود اولين هنرنمائی وی در سن پانزده سالگی صورت گرفـت و بعد از آن قدم به قدم مسير شهر
  .و ريکاردهای بسيار گراموفون ثبت نمود، که ضمن آن غزلهای فراوانی را به هنرپسندان عرضه کرد

های شوهرش   پس از آن بخاطر قيد گيری. شهره گرديد"  بيگم اختر" عروسی کرد و به نام 1945در سال 
 دوباره به موسيقی 1949در سال . مار گرديدحدودًا پنج سال جبرًا از موسيقی دوری گزيد ، که بر اثر آن بي

  .روی آورده و غزلهای فراوانی را ثبت کرد
سبک خاصی را در غزل خوانی ايجاد نمود و به نام . بيگم اختر در فـلم و تياتر هم رولهائی را بازی کرد

د و در پهلوی غزل ، پارچه های سبک موسيقی کالسيک هم فراوان  خوان. شهرت يافـت" ملکۀ غزل"
از بيگم اختر حدودًا چهار صد آهـنگ  . مشتاقان هنر خود را نواخت" آل انديا ريديو"بصورت منظم  از طريق 

 .به يادگار مانده
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  )بيگم اختر(عکس مرحوم اختری بائی فيض آبادی  
 

وضع جسمی وی .  هميشگی نميتواند بخواند احساس کرد که به خوبی"احمد آباد"در آخرين کانسرت خود در 
 با زندگی وداع 1974 اکتوبر 30بزودی مزاجش منقلب شده، به شفاخانه منتقل گرديد و بتاريخ . ناتوان مينمود

  )ــ  ترجمه از انگليسی" يوتوب"شرح از . (نموده و هواخواهان ساز و آواز خود را به ماتم نشاند
  

بوده و سالها پيش از تولد " اختری بائی"گ مورد نظر، از آهنگهای عنفوان جوانی تمام قراين حاکی از آنست که آهن
سروده شده است، و آن در زمانی که آهنگها را در روی ريکارد های قديمی گراموفون ثبت ميکردند که " نيره نور"

در هر صورت .  استاز همين رو کيفيت ثبت هم خيلی خراب و مشوش. هر کدام حدودًا سه دقيقه را در بر ميگرفت
  .ــ هرگز نميتوان مقايسه کرد" نيره نور"اين ثبت را با ثبتهای جديد ــ از جمله ثبت غزلهای 

غزل خوانی هند ناميده ميشد، بعد " شهنشاه"و بلکه " ملکه"آهنگهای بسيار و از جمله همين آهنگ بيگم اختر را که 
، مگر گمان نکنم که کسی "جگجيت سنگهـ"خوان مشهور هند از وی بسا آواز خوانان کاپی کرده اند، به شمول غزل

  !!!!!!کاپی کرده باشد، نه در هند و نه در پاکستان و نه در افغانستان" نيره نور"اين غزل را به خوبی  و نکوئی 
و به اصطالح ما با " کليک"تا اينجا از آن غزل معروف سخن رفت و اينک لنک خود غزل را می اندازم که با يک 

  : باز ميگردد " يوتوب"از " دکه"ک ي
  

related=feature&mlxY33GFgpf=v?watch/com.youtube.de://http  
  

  :عرضه ميکنم و ميگويم که " نيره نور"من از جملۀ کاپی ها،  همين يک کاپی را به آواز 
هنرمند شهير پاکستانی، ) Nayyera Noor) 2" نيره نور" همه کاپی کنندگان اين غزل، شايد کسی بهتر از در ميان

چنان زبيا ميخواند، که شنونگان را محو آواز و آهنگ خود ساخته است و اين را از " نيره نور"خانم . نخوانده  باشد
 همين يک آهنگ او را بيندازم و آرزو کنم که ازين چه بهتر که لنک. محفل کانسرت به چشم سر ميتوان دريافت

  : کمتر از من لذت نبرد ،از آن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"شنوندۀ ارجمند پورتال 
  

latedre=feature&WCGUlE4b2lj=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  :ترجمه گرديده است " ويکی پيديا"ــ اين هنرمند کم نظير ــ را از " نيره نور"شرح زندگانی اينک 
  

  " :نيره نور" شرح زندگانی خانم 
  .خوانندۀ پاکستانی و يکی از غزلخوانان برجستۀ نيم قارۀ هند است" نيره نور"
بود " مسلم ليگ" عضو فعال حزب پدرش. اميل تجارت پيشه زاده شد و در يک ف"آسام" در 1950 در سال "نيره"

گويند که وی حتی از آوان کودکی فريفتۀ خوانندگانی بود، که در .  با فاميل خود به پاکستان کوچيد1958که در سال 
بخاطر اساسات معمول موسيقی را فرا نگرفته بود، اما " نيره"با وجودی که . قرار داشت" بيگم اختر"رأس همه 

 به 1968در سال . ــ قرار گرفت" الج اسالميۀ الهورک"ــ استاد " اسرار" خود مورد توجِه پروفيسر دلکشآواز 
   .اشتراک نمايد" راديو پاکستان"در پروگرامهای راديوی يونيورستی به نام  سفارش همين استاد از وی خواسته شد، تا

مهدی "وی يکجا با .  پاکستانی سهم گرفتفراوانبعدًا در فلم های .  برای اولين بار کانسرت داد1971بسال " نيره"
کانفرانس سراسری موسيقی "ضمن " نيره. " را ميخواند"فيض احمد فيض" و "ميرزا غالب" غزلهای "حسن

  .موفق گرديد" نگار"و جايزۀ  سه مدال طال  ،  به دريافت" بهترين خانم هنرمند"به حيث " پاکستان
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  نيره نور، آواز خوان برازندۀ پاکستانی 
  

از آن زمان به بعد در محافلِ  بی مر و نهمار غزلخوانی و مشاعره اشتراک کرده و درين ساحه، دل هواخواهان 
  . ساخته استبيشمار را در هند و پاکستان فريفتۀ خود 

  
  "  : نيره نور"برميگردم به جائی که در صدر آورده شد، يعنی به همان محفل موسيقی 

آنچه درين کانسرت بدرجۀ اول توجه را بخود ميکشاند، ترتيب سالون کانسرت است که نه به شکل معمول اروپائی 
رش قالين پشت سر هم حلقه زده نشسته اند؛ تعبيه گرديده، بلکه ترتيب چنان نهاده شده که شنوندگان بر زمين و روی ف

يکی چارزانو و ديگری بر دو کندۀ زانو، ولی در هر صورت به حالتی آرام گرفته اند، که در کمال راحت از 
  . موسيقی کيف کرده و محو هنرنمائی های  اين هنرمند ميگردند

نشسته و با تمکين خاص ميخواند، سرش مشخصۀ دوم اينست که رامشگر متواضع، آرام و سنگين بر اريکه ای فاخر 
او غارق هنر خويش است و از او . را پائين انداخته و حتی گوشۀ چشمی به شنوندگان و مشتاقان آواز خود هم نميکند

  . مغروق تر مگر، شنوندۀ ذوقمنديست که از ساز و آوزا، سررشته ای دارد و از آن کيفها همی کند
  . هنرمندان ديگر سبک  هند ، حين خواندن، خود نمی نوازدمشخصۀ سوم اينکه، هنرمند برخالف

  
  :نکته ای می ماند که اگر گفته نشود، نوشته ناکمل خواهد ماند 

مصراع اول مطلع با همين چند کلمه آغاز ميگردد و . را از مطلع غزل گرفته ام!" تو نی بت هرجائی"عنوان مقاله 
با عدم وقوف بر نص عبارت متباقی . است، چه ميگويد" اردو "من متأسفانه نميدانم که متباقی مصراع که به

  » !تو بت هرجائی نيستی« : مصراع، حدس را بر آن مينهم که شاعر ميخواهد بگويد، که 
  :را بايد  در دو مفهوم از هم تفريق کنيم " هر جائی"درينجا 

  .ــ يکی در معنای وصفی که يک کلمۀ واحد است
در صورت اخير . را به حيث فعل ربط برای مفرد مخاطب قبول نمائيم" هر جائی"ب ترکي" ی"ــ و ديگر اينکه 

  . معنای عبارت همان ميشود، که در شرح عنوان در ميان قوسين آورده شده است
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  :توضيحات 
ام به حيث "سلسلۀ نشر مقاالت سابق"نشر شده بود، بعدًا به " افغان جرمن آنالين" ــ اين مقاله که اوًال در پورتال 1

نشر گرديد، و در آرشيف " اد افغانستانافغانستان آزاد ــ آز" در پورتال 2008 سپتمبر 18مقالۀ يازدهم و به تاريخ 
  .پورتال بردوام در اختيار است" هنر و موسيقی"
  
بسيار "صيغۀ مبالغۀ عربی و در معنای ) به فتح حرف اول و کسر و تشديد حرف دوم"( نير"مؤنث " نيره" ــ 2

نيز ــ با تخلص " نيره "ــ و بالوسيله" نير"جالب است که اسم . است" درخشان"يعنی " هميشه درخشنده"و " روشن
  . برخاسته است" نار"و " نور"نيز از ريشۀ سه حرفی " نير"هم آهنگی خاص دارد، چون " نور"

  :را شرح دهم " درخشان"و " درخشنده"در همينجا بايد فرق  بين 
ين از نگاه را ميرساند و ا" درخشيدن"و مبالغه در " دوام درخشيدن" در حالی که هردو صفت فاعلی اند، کلمۀ دوم 

در زبان دری ازين سياق کلمات . را اداء ميکند" صفت مبالغه"يا " صيغۀ مبالغه"و " صفت مشبهه"عربی مفهوم 
آنچه "يعنی " نمايان"، " در حال شگفتن"و " شگوفنده"ميگوئيم، يعنی که هميشه " شگوفان"مثًال وقتی . بسيار داريم

يعنی " زيبا"ری البته اين صيغه را در شکل ديگرش هم می بينيم؛ مثًال در زبان د. و غيره)" جلوه کند(هميشه بنمايد 
يعنی " جويا"، " بسيار رسنده"يعنی " رسا"، " بسيار گيرنده"يعنی " گيرا"؛ " بسيار زيبنده"و " هميشه زيبنده"
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و "  ار دانسته و دانندهبسي"يعنی " دانا"، " بسيار بيننده"يعنی " بينا" "هميشه گوينده"يعنی " گويا"، " بسيار جوينده"
  .غيرهم

  . مقايسه بکنيم" نطاقه"و " نطاق"به ميان آمد، بايد آنرا با کلمۀ عربی " گوينده"وقتی سخن از 
زيرا در . قرار ميدهند، مفهوم را درست اداء کرده نميتواند" نطاقه"و " نطاق"را که در ايران معادل " گوينده"کلمۀ 

را " گفتن" بوده و کثرت و هميشگی در کار و عمل "مبالغه"مذکر و مؤنث های صيغه " نطاقه"و " نطاق"حالی که 
و بهتر بود که . تواند و استخراج شده نمی چنين صفتی استنباط لفظًا و معنًا   ،"گوينده"نشان ميدهند، از کلمۀ 

" گويا"، " گوينده"گذاشتند و در عوض  می" گويا"را " نطاقه"و " نطاق"معادل فارسی " فرهنگستان زبان ايران"
درين مفهوم  خاص، در زبان مطبوعات ما هنوز راه باز  "گوينده"و چه خوب است که کلمۀ نارسای . دمی گفتن

  .نکرده است
درين که ــ را نيز ميگيرند، " شخص اول"ــ يا " متکلم"مفهوم گرامری و معادل " گوينده"در فارسی ايران از کلمۀ 
  .  بحث  مراد از آن نيست

  
 


