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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Arts & Music هنر و موسيقی

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   2010 پنجم مارچ برلين، 
  
  

  

  سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک
  

  )م قـسمت نه( 
  

 کندان الل سيگلغزل های نو پيدای مرحوم 
 

   ":نو پيدا"اوًال در شرح ترکيب زيبای 
ست، که  و خوش ساخت دری عاميانۀ کابليو از اصطالحات گيرا" پيدا"و " نو"مرکب از دو صفت " نو پيدا"کلمۀ 

نهان  و پ نظرها مکتوم شود، که بوده، مگر ازبه چيزی گفته" نوپيدا. "ُمعادلش را در زبان ادبی و لفظ قلم، سراغ ندارم
  . ده و دفعتًا کشف گردد، يعنی که نو، پيدا شده باشدبو

  
   Kundan Lal Saigal"  کندن الل سيگل"

  و 
  Kundan Lal Sehgal" کندن الل سهگل"

   
  :گلوگل در مورد سيگل و ترتيب تحرير نامش چنين مينگارد

        
Sehgal  (Hindi: सगैल  or सहगल, Punjabi: ਸੈਗਲ , Urdu  is a family name, originally   :سہگل(
from the Punjab region in South Asia. Variant spellings include Sahgal, Saigal, Saihgal, 
Saigol and Sehgol. It is mostly used by members of the Khatri community. 

  
تمام آهنگ های وی را شنيده تقريبًا  سبب از همين. من عاشق و شيفته و والِه آواز و طرز اداء و آهنگهای سيگل هستم

اين کلکسيون . يدمت کلکسيون خواندن های سيگل را خر سفری به دهلی کردم، در اولين فرص1984وقتی در سال . ام
 که ياد ايام خردی و نوجوانی یگاهگاهگ است، نزد خود محفوظ ميدارم و را که مرکب از پنج کست و نود و شش آهن

 دنبال سيگل بوده ام و افسوس ميخوردم، هم " يوتوب"در . کايک ميشنوم از مخفيگاه بيرون آورده، ي ميزند، آن رابسر
  . خواندن او را نينداخته اند"نود و شش"که چرا هر 

 ئی که تاکنون بگوشم نرسيده بودند ــ آهنگهاهنگ نوپيدای سيگل مرحوم را يافتم ــچند آ" يوتوب"ض افيوقتی در جنگل 
ها  و به دهگنجيدم و هر آهنگ نوپيدا را باربار میاز خوشی در پيرهن ن. ود که جهانی را برايم بخشيده باشندمانندۀ آن ب

نزد من سيگل يک پديدۀ فريد . فرستادم میهال درود و تحيات  و به روان آن رامشگر بی همبرده بار گوش کرده و لذتها
از نظر من، او نادرۀ دوران و آيتی بود . دی به پای و َمـقامش رسيدو يگانه بود، که نه پيش از او و نه بعد از وی، هنرمن

  . در آوازخوانی، که نظيرش را در روی کرۀ خاکی و زير آسمان کبود، هرگز نديده ام
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فکر کنم، که برای وطنداران عزيز و . انداخته اند" يوتوب"از يک ماه بدينسو چهار آهنگ نوپيدای سيگل فقيد را در 

من توکلة علی اهللا . من آهنگها را در دسترسشان بگذاراز و آواز سيگل، خيلی جالب خواهد افتيد، اگر لنک ايعالقه مند س
  :گفته و همين کار را ميکنم، هر چه بادا باد

  
  : ــ آهنگ پنجابی ــ دوگانه 1
  

http://www.youtube.com/watch?v=zpsR1q2zd4s 
  
   ــ2
  

http://www.youtube.com/watch?v=ot0mgUeXH-M&NR=1ــ 
                               

   ــ3
  

related=feature&BJmKIiU-ey7=v?watch/com.youtube.www://tpht  
  

   ــ4
  

related=feature&HFaHM8Scg5K=v?watch/com.youtube.www://http  
  

نشر کرده بودم، که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ال  مقاله ای در مورد سيگل فقيد در پورت2009 اپريل 17بتاريخ 
اينست که آن مقاله را درينجا .  مرحوم، حتمًا گوارا و خاطره آرا خود افتاد برای شايقان و شيفتگان آواز آنمطالعۀ آن

  .جنسًا ميگنجانم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   2009 اپريل 17برلين، 

  
  
  

   آواز سيگلو" ساز سيگل"
  

  !!!ز فراموش مبادـــصدائی که هرگ
  

      
  ندان الل  سيگلــُک

، 2009 اپريل 12، که روز، "ساز سيگل"، معنون با "اسير" فخر الشعراء، جناب استاد محمد نسيم پارچۀ زيبای
" کی ال سيگل"را صفا بخشيد، مرا بياد هنرمند فقيد هند، روانشاد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"صفحات پورتال 
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همان آوان کودکی با آواز طالئی اين هنرمند من از. وی انداخت) 2(و آهنگ های فراموش نشدنی و نوستالژيک ) 1(
و به يقين که هموطنان همسن و سالم و گرانقدرانی که  کم نظير هندوستان انس داشته و هميشه از آن لذت ها برده ام

که در عنفوان جوانی و در جوش شهرت " کی ال سيگل"از . از من سالمند ترند، نيز از چنين لذتی بی بهره نبوده اند
بيت رخ در نقاب خاک کشيد، تعدادی آهنگ و صحنه های فلمی باقی مانده و خوشبختانه که تعداد زياد آنها را و محبو

  )3.(ديد و شنيد" يو توب"ميتوان از 
ابتکاری بخرج داده و آن پارچۀ زيبای استاد را توأم با لنک چند آهنگ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

د و طوری که انعکاسات را شنيدم،  بسا خوانندگان اين کار پورتال را نکو دانستند و جناب سيگل مرحوم نشر کر
را " اسير"ضمن اين نوشته ميخواهم آن پارچۀ نغز استاد . فخر الشعراء نيز ازين ضميمه شخصًا حسن استقبال نمودند

 تعدادی از مشهور ترين آهنگهای سيگل و يکبار ديگر از نظر خوانندگان گرانقدر پورتال بگذرانم؛ و اين بار يکجا با
  .نيز زندگينامۀ آن هنرمند جوانمرگ و سخنان ديگر

را که انبساط آور و فرحتزا هم هست، تيمنًا نقل ميکنم، که انگيزۀ نوشتن اين مقاله " اسير"بدوًا آن پارچۀ دلپذير استاد 
ست سال اخير عمرم از آوازش کيفها کرده و خود بر همچو منی که در ش" کی ال سيگل"البته مرحوم . هم شده است

و نوشتن اين مقاله شايد ادای چنين َدين و احسانی . لدتها برده ام، حقی دارد و دينی و احسانی مسلم، که بايد اداء گردد
وقتی مينگرم که هر خواندن سيگل مرا در عالمی ماورای عوالم  شقاوت و زشتی و ناهنجاری . هم شمرده شود
کرده است، بر خود فرض عين ميدانستم که پاس اين لطف و کرم آن حنجرۀ خداداد را بدانم و حد اقل رهنمونی مي

. اينست که از قلم شکسته مدد جسته و ضمن ذکر خير از وی، پاسش را ميدانم. شمه ای از آن را بطريقی اداء نمايم
وسته به نوازش روح و روان و احساسات من بدين عقيده ام، که هنرمندان و خصوصًا هنرمندان ساز و آواز که پي

و کوچکترين ادای دين همانا ذکر خير . قلبی ما ميپردازند، بر ما حقی دارند ؛ حقی مسلم ، که بايد به نحوی اداء گردد
  .ايشان است، در حضور و غياب

 هنرمندان دلخواهم، آواز من هميشه شيفتۀ زيبائی، و از جمله شيفتۀ آواز خوش و دلنشيين هنرمندان بوده ام و در ميانۀ
آواز سيگل با آن شفافيت و مصفائی و پاکيزگی خود، واقعًا که در بين . سيگل مرحوم را شاذ و ممتاز ميدانم

اين نه تنها منم که بدين . آوازخوانان يک قرن اخير جايگاه خاص خود را دارد، که شايد هيچکس به مقامش نرسد
  .  ستان و نيم قارۀ هند نيز همه درين نکته متفق النظر اندنکته اقرار ميکنم، اهل موسيقی افغان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   »يراس« نسيم .   استاد م

     شهر مبــــــارک کابل
  ش 1334   قـــــــــوس 

     
  

  ساز سيگل
  

   آفريدند لــــ ج او  يک  قفس را که تنبل آفريدند     کتی ) 1" (کريم خان"
    آفريدند     به  نامش   شور   و  َکلَکل  بازار کردندرا  شهـرۀ) 2" (شبو"

    آفريدندرا     نلــ چ انم    پی  يک  قطره  آبم ، آِب  رو  رفت     نمی   د
   آفريدند معطل  رف ـــ حرشوت  نيست همراه     به   دفتر به مکتوبی که 

    آفريدند  گفته    مجملن ـــ سخن  را     ُسِر   ايمفصل   گــر  توان  گفتن 
   آفريدندف   َملَمل ـ  از   لط  ما   منه  کرباس   َنخوت     به ــم  ماـبه  زخ
   آفريدندـــار    کوتل ـــ  هستی     درو      بسيـــل  فتاده   راه ــمشکبسی  
    آفريدندر   هوتلـــ،  در  شهنی نباشد     به  ما در خانه  گر ناـــه  غم چــ

    آفريدندلــ   ح  مشکل   رِه مينداز     به  هر   دل ای  دورانـز سختی  ه
   آفريدندمکمل ــــــه    او   را    نا سيد     کيزی  مپرـــز اسفلت  سرک  چ

   آفريدند)3"(سيگل " ساز  رچهـــ  اگر  ــرابــه   سوز   ما   نمی آيد     بـب
    آفريدندــی   را   نيز   سر کلــ  بينی   بريده     يکــرت ــــيکی  را   شه

  آفريدند جلل م    مـــــ  ه  را     قفس م  ــــبه   منظور  فريب   مرغ   شوق
   آفريدندرا   کل ــ  م   پنداری    که  ريخت    فرط غم موی سرم  چنان از

  م خلقـدرغ )4"(خان وردک "ونـچ مرا
    آفريدندــــــــروز   پاگل  ام»   اسير« 

  
   ــ  يکی از کاکه های کابل1   
   ــ  يکی از زنهای مجذوب در کابل2   
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  شهورهند ــ  يکی ازهنرمندان خوش آواز و م3   
   ــ  يکی از مردان ظريف و مشهور در کابل4   

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
يد طيف باريکی از خوانندگان گرانقدری باشد، که عمر شريف ايشان از پنجاه و شست مخاطب من ضمن اين مقاله شا

آهنگهای سيگل از جملۀ . سال تجاوز کرده است و المحاله با آوای سّحار سيگل و آهنگهای دل انگيزش آشنائی دارند
 شخصًا از همان آوان قسمی که گفتم، من. پارچه های نوستالژيک است و خاطره های خوش گذشته را زنده ميسازد

خردی و بچگی به خواندن های سيگل فقيد عالقه گرفته ام  و هر گاه و زمانی که آهنگی از سيگل را از ورای امواج 
هموطنان همسن و . می شنيدم، چون نعمتی بی همتا به گوش هوش ميشنيدم و از آن لذتها هميبردم) 4"(راديو کابل"

 تر و يا بزرگتر اند، بدون شک با آهنگهای سيگل آشنائی دارند؛ آشنائيی توأم سال من و کسانی که از من اندک خرد
  .با خاطره های شيرين دوران نوجوانی و دورانی که گوئی غم و اندوه  و الم را نمی شناخت

وقتی از آواز های نوستالژيک سخن ميرود، چه باک دارد، که از پنج شش دهه پيش سخنی به ميان آرم و از موسيقی 
ن زمان؛ زمانی که راديو و راديوبازی هنوز عام نشده بود و هر کس از نعمت داشتن راديو برخوردار نبود؟؟؟ البته آ

و مستعد و قشر متوسط الحال و مرفِه جامعه است، چون طبقۀ پائين ) 5(درينجا خاندانهای دارنده" هرکس"مرادم از 
روزی و قوت اليموت خود را نداشتند، در فکر راديو و و محروم جامعه يعنی رنجبران و محنتکشان، که نان شبا

  :يک نکته را مگر ميخواهم تذکر بدهم . ماديو هم نبودند
، نو به کشور ما رحل اقامت افگنده بود، حکومات وقت گويا با درک "راديو"در آن زمان که پديدۀ بکر و نوپيدای 

ط مزدحم شهر کابل راديوهای مفت و رايگان را بر وضعيت پريشان مردم و درک عدم استطاعت پولی عامه، در نقا
مردم هم در زير همين . باالی پايه های بلند سمنتی نصب کرده بودند، که پروگرامهای راديو از آن پخش ميگرديد

، می ايستادند و يا لم ميدادند، تا سازی و آوازی به گوششان برسد و زنگ دلشان "گويا و خواننده و نوازنده"ستونهای 
با شناختی که از حکومات آن وقت داريم، نصب راديوهای عمومی در مأل عام و نقاط متراکم شهر، کمتر .  برکندرا

بخاطر دلشاد ساختن خلق اهللا بوده، بلکه ميخواسته اند از طريق راديو، به تبليغات به نفع دولت استفاده نموده و پايه 
  . های قدرت خود را تثبيت و تحکيم نمايند

قرار داشت، آن طرف دکان " بابای خودی"نين راديوهای مفت و رايگان با لود سپيکری قوی، در محلۀ يکی از چ
و باصطالح فارسی " پته جای"دکان آن مرحوم . مرحوم صوفی عشقری، همان شاعر شوريده و شيرين کالم کابل

يض آثار ميگذشتی، تعدادی از شاعران و شعر دوستان بود و هر وقتی که از مقابل آن دکان ف) 6" (پاتوق"ايران 
شاعران بنام و صوفی مشربان کابل را ميديدی که از حضور و صحبت عشقری شوريده حال و شاعران ديگری که 

  . پروانه وار دور شمعش جمع شده بودند،  کيف ميکردند
  

  ) :با استفاده از صفحۀ گوگل( سيگل شرح مختصر زندگانی 

  

  از آخرين عکسهای سيگليکی 

 "Legendary KL Saigal : Joy never dies and lives always in the heart "زير عنوان " گوگل"در صفحۀ 
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 مقالۀ جالبی به زبان انگريزی در »ميرد و در قلبها جاويد ميماند  هرگز نمیتلذ" : کی ال سيگل افسانه ئی"«  يعنی 
  :آنرا مناسب حال اين مقال ميدانم )  7)(تلخيص شدۀ(مورد سيگل فقيد قيد است، که ترجمۀ ملخص

، تا ملياردها )زندگی کنند(آيد، که ضرورت نداشتند، دير بزّيـند سيگل در زمرۀ افراد ذيقيمت و نادری بحساب می « 
 سال زيست، ولی در همين مدت کوتاِه زندگانی 43فقط  کی ال سيگل .انسان روی زمين به ارزش ايشان پی ببرند

، با چنين يک صدای باشکوه. ويد مانده است، زندۀ جاان موسيقی فهم موسيقی اداء کرد، که در نزدخود سهمی را در
  .چنين رسائی تلفظ  کلمات و چنين يک  صميمت و اخالص و انهماک ، به ندرت ديده شده

سيگل حدودًا يکصد آهنگ در فلمهای هندی خواند، ولی با  وجود آن بحيث اسطورۀ اسطوره ها باقی ماند؛ نه تنها در 
  .نيز" اسطوره ها"نزد افراد عادی، بلکه در نزد خود 

خوانندۀ "حيثيت کی ال سيگل ی و موسيقيدانان و افرادی که ذوق خاص موسيقاری دارند، در نزد هنرمندان موسيق
  .را دارد" خوانندۀ سالها"نی، بلکه حيثيت " سال

شايد بسا کسان رولهای فلمی سيگل را نپسندند، اما سيگل همان رولهائی را بازی ميکرد که مورد عنايت سينمای هند 
هيچ کس .  تهداب سينمای هند بود، که بر باالی آن قصر عظيم  سينما بناء گرديدهسيگل يکی از سنگهای. قرار داشت

در مورد اين رامشگر سحار و نواخوان افسانه ئی، بسيار . نميتواند تاريخ سينمای هند را بدون سيگل قياس نمايد
 که مجال نوشتن زندگينامه و او باآلخره عمری بسيار کوتاه داشته،. نوشته اند، خود سيگل اما چيزی در زمينه ننوشته

  .آتوبياگرافی را بدو نميداد
مشهور است که سيگل بسيار شراب ميخورد و حتی در نزدش چنين مفکوره ای خلق شده بود، که گويا بدون شراب 

می ناميد  و  ) Kali Ganga" ( کالی گنگا" را Black Labelسيگل ويسکی بلک لبيل . اصًال نميتواند درست بخواند
خوری، ) 8(بخاطر همين اضافه روی در الکحل . از هر خواندن و يا ثبت کردن آواز،  از آن ميل ميکردپيش 

  .صحتش رو به وخامت نهاد و سالهای اخير عمر خود را به حالت مريضی شديد گذراند
ه قبل از ثبت ، بعد از زحمات بسيار سيگل را بدين نتيجه رسانيده بود، ک"نوشاد"دايرکتر مشهور موسيقی هند بنام 

نوشاد وی را گويا متيقن ساخته بود،  که آنهائی که سيگل را بدون نوشيدن شراب قادر به . آواز، دست به الکحل نبرد
اين نصيحتها را مدتها قبل " نوشاد"سيگل به جواب گفته بود، که کاش . خواندن نمی پنداشتند، دشمنان وی بودند
  .سيگل خود ميدانست، که دير زندگی نخواهد کرد. ميکرد، چون حاال گپ از گپ گذشته است

آواز خوانان معموًال آواز سرزمينی را برون ميکشند که در آن زاده و پرورده شده اند، در مورد سيگل مگر اينطور 
بسا کسان نه تنها آهنگهای سيگل را کاپی کردند، بلکه حتی از اکت ها و اطوار بدنی او نيز تقليد . نيست

  ».…ميکردند
و " سوپر ستار"کندان الل سيگل ، که به حيث بزرگترين « : در زمينه چنين مينگارند " گوگل"الۀ ديگری در مق
 در 1904 اپريل 11  تاريخ صنايع فلمسازی هند شمرده شده، به تاريخ Actor - Singer" هنرپيشۀ آواز خوان"
 رخ 1947 جنوری 18 و به تاريخ لد يافت، توکه امروز متعلق به کشمير هند ميباشد" جمو"واقع در " نوا شهر"

  » ....در نقاب خاک کشيد
  

از سبک و مکتب سيگل بسا خوانندگان همعصر و آيندگان در نيم قارۀ هند ــ و به تقليد از ايشان در افغانستان نيز ــ 
عدادی از  بسا خوانندگان هند ت. پيروی کردند و نهالی را که او در موسيقی غرس کرده بود، نگذاشتند بخشکد

در . خواندنهای سيگل را بعينه کاپی کردند و خواستند آواز و هنر خود را بالوسيله رفعت و منزلت و صولت بخشند
سيگل را کاپی کرده و ترانه های دری را به سبک آهنگهای سيگل " آهنگ های"افغانستان نيز تعدادی از خوانندگان، 

ستم شتا کشيدم، که بهار « گويد  که ترانۀ مشهور خود را که میيک از ايشان احمد ظاهر مرحوم بود . خواندند
  :ن مشهور سيگل کاپی کرد که ميگويد، عينًا از خواند»مد م می ذخيره کردم، که بکار خواهی آ خ   خواهی آمد    

  
 "اری قسمت، که وصال يار هوتای هميی نس"
  

نيز کاپی " جگجيت سنگهـ" اختری بائی فيض آبادی ـ و ــ" بيگم اختر"اين غزل را خواننده های مشهور هند از قبيل 
  :و من لنک هردو را بالترتيب ميگذارم . کرده اند

  
  :بيگم اختر 

  
related=feature&TXohSWxSHxU=v?watch/com.youtube.www://http  

  
     :جگجيت سنگهـ

 

http://www.youtube.com/watch?v=xDV9XrCf5XA&feature=related 
  

  .نيافتم" يوتوب"اصل آهنگ خود سيگل را ، که همين حاال در گوشم طنين انداز است، مع االسف در 
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پيدا کرده نتوانستم ، مثًال " يوتوب"از سيگل فقيد تعدادی آهنگ زيبای دری نيز بجا مانده، که متأسفانه هيچ يک را در 

  : اين آهنگ را 
  

  »ل بيا و باز قيامت رقم بساز      شيرين ترانه ای بدل کوهکن بساز بلب« 
  

  .  ازۀ  گوش و حافظه ام را دق الباب ميکننداين آهنگ زيبا و آهنگهای قشنگ ديگر دری سيگل مگر همين حاال درو
  

او را ..." ای دل بيقرار هو "ــ نيز بسيار بجا مانده و من آهنگ " اردو ــ دری"ــ " شير و شکر"از سيگل آهنگهای 
  :انتخاب کرده و لنکش را ذيًال می اندازم 

  
http://www.youtube.com/watch?v=wmE7ch85xs4&NR=1 

  
مثًال آقای صادق فطرت مشهور . بعض خواننده های افغان تعدادی از آهنگهای سيگل مرحوم را بعينهم کاپی کرده اند

من لنک اصل آهنگ سيگل را می اندازم و بعدًا . سيگل را کاپی کرده..." ای کاتب تقدير "که آهنگ " ناشناس"به 
  . آنرا به آواز ناشناس، تا خوانندگان شنونده و آگاه از ساز و آواز و ُسر و تال، خود قضاوت فرمايندکاپی

   
  :اول آهنگ سيگل 

  :خوانندۀ ارجمند شنونده لطف کرده چند لحظۀ اول اين لنک را تحمل کند، تا اصل آهنگ سيگل پديد آيد 
  

http://www.youtube.com/watch?v=GTI0LHHypbA&feature=related 
  

  :ناشناس 
http://www.youtube.com/watch?v=N228x2YWOEE&feature=related 

  
مگر اگر نظر شخص خودم " تفاوت ره، از کجاست تا به کجا؟؟؟"فهم ، خود درک ميکند که يقينًا که شنوندۀ موسيقی 

بسازد، چون او با اين کار، خود را فقط  " سيگل سيگل"بيخود خواسته خود را " ناشناس: "را ميخواهيد، خواهم گفت 
  ؟ کجانباله روان دحنجرۀ سحار سيگل کجا و آوازآواز خداداد و .  ساخته استسبک

" دال"جانانه، " پلو"قتی آدم بعد از آهنگ سيگل مرحوم، کاپی ناشناسی آنرا بشنود، مانندۀ آنست، که بعد از يک و
البته بايد گفت که چکچک های ممتد شنوندگان کاپی ناشناس، به حساب شخص سيگل مرحوم ميرود، که در !!! بخورد

  !!!!!!!اش"مينوت"ه خواندن بين افغانان موقعيت و جايگاهی بس رفيع و منيع دارد، نه ب
  

  :از آهنگهای شير و شکر سيگل فقيد ، يکی ديگر که هميشه در گوشم طنين می اندازد، اينست 
  

  "خريدار نهی هو...    بازار سی گذرا،    دنيا تری دنيا که طلبگار نهی هو    "
  

از خوانندگان ارجمند پوزش ميخواهم، . ه اميافته نتوانست" يوتوب"اين آهنگ قشنگ و دلربا را نيز متأسفانه تاکنون در 
  !!!اگر اشعار اردو را نادرست نوشته باشم، چون اردو بلد نيستم و آنچه را شنيده و بزعم خود درک کرده  ام، مينويسم

  
لنک اصل و کاپی . ، اسطورۀ ديگر نواخوانی هند ــ  کرده باشد" لتا منگيشکر"بهترين کاپی يک آهنگ سيگل را شايد 

  :از دو حنجرۀ خداداد ، ذيًال تقديم ميکنم را 
  

  :سيگل 
  

http://www.youtube.com/watch?v=briIza3_-IY&feature=related 
  

  :لتا منگيشکر 
  

http://www.youtube.com/watch?v=tPfGBYq_Wh4&feature=related 
  
  

  :برای ارضای خاطر عالقه مندان آواز و آهنگهای جاودانی سيگل مرحوم، لنکهای متعدد ذيل را می اندازم 
  

http://www.youtube.com/watch?v=uN7EUuMHl7U&feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wGkEJqEUdUE&feature=related 
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related=feature&WaXedfxtDuY=v?watch/com.youtube.www://http  
  

http://www.youtube.com/watch?v=GTI0LHHypbA&NR=1 
  

http://www.youtube.com/watch?v=w_BmHDD8rSM&feature=related 
  

related=feature&YI0PRxOvCyW=v?watch/com.youtube.www://http  
  

related=feature&I-De0u_YxJ2=v?watch/com.youtube.www://http  
  

related=feature&yCfUxxjEnqU=v?watch/com.youtube.www://http  
  

related=feature&Q0IPKMmDrB3=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  :آخرين آهنگ سيگل مرحوم 
  

http://www.youtube.com/watch?v=DHzaJFb3RYE&feature=related 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :توضيحات
  .افاده ميشود" کی ال سيگل"ه است که مخففًا ب" کـُندان الل سيگل"فقيد " سيگل" ــ  نام مکمل 1
صاحب اين " سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"را از بخش سوم سلسله مقاالت " نوستالژيک" ــ شرح کلمۀ 2

  : قلم عينًا نقل ميکنم 
که از " نوستالژی"کلمۀ . است و هردو متداول و معمول زبان فرانسوی" نوستالژی"منسوب به" نوستالژيک"کلمۀ « 
از . گرديده است" لغات جهانی"برخاسته ، وارد تمام زبانهای فرنگی شده و شايد بتوان گفـت که حتی  جزء " يونانی"

درين مقال گنجانيدم، با اين درک که ــ  تا جايی که بر من روشن شده است ــ  کدام کلمه و " باللفظ"همين سبب آن را  
" فرنگی ــ  فارسی"فرهـنگ های  زبانهای . يش نداريمترکيب معادلِ  عام ، شامل و موجزی را در زبان دری برا

را افاده کرده " نوستالژی"اين کلمه را به انحاء و اشکال مختلف ترجمه کرده اند، که هيچ کدام ظرافت خود کلمۀ 
  .نميتواند

 نوشته Nostalgieو در زبان المانی و فرانسوی بصورت  Nostalgiaکه در انگليسی بشکل " نوستالژی"کلمۀ 
ترکيب " درد" يعنی algosو "  گذشته برگشت به وطن ، ،ودتعـ"در معنای  nostos يونانیميشود، از دو کلمۀ 

  ".دلواپسی بخاطر ميهن"و " درد دوری از وطن"يعنی " نوستالژی"پس . يافته
و حسرت ايام "امروز مگر اين لغت از قالب مدلول اصلی خود برآمده و با کسب مفهوم متفاوت ، در معنای

  .استعمال ميگردد"  روزگاران خوشِ  گذشته
آيديالی گذشتۀ خودش ، حرمانزا و حسرت انگيز است ، مگر در حد اجتماع نيز گذشته  گرچه برای هر کس خاطرات

ايام " يعنی gute alte Zeit مثًال نزد المان ها . های آيديالی وجود دارند که تمام افراد آن ، حسرتش را ميخورند
، "گذشتۀ زيبا"آن   جمعی را ميرساند و انسان فکر ميکند که درمفهوم نوستالژيِک، "  گذشته زيبایخوب و خوش و

 . گويا همه چيز خوب و پسنديده و گوارا بوده است
در رسم و رواج کابليان  چنين مفهوم نوستالژيک را مثًال را در روزهای عيد می ديدم، وقتی به خانۀ اقارب ميرفتم، 

قربان پارسال ، که چی خوب عيد بود ":  عيد قصه ميکردند و هميشه ميگفتند که " و بی نمک بودنبی نور"همه از 
خالصه که از .  وقتی سال بعد باز عيد ميرسيد، باز حسرت عيد سال پار را ميخوردند".و چی نمود داشت

ای دور و دراز ميبود، موضوعات اول مورد صحبت اعياد، يادِ  نوستالژيک عيدهای گذشته و در کل همه گذشته ه
يا کهنساالن از ارزنی اجناس و ارزش پول . در حدی که گوئی گذشته ها هميشه خوب و شيرين و پر برکت  بوده اند

 و يا "يک سير روغن را به دو روپيۀ کابلی ميخريدند"در گذشته با حسرت و حرمان ياد ميکردند و ميگفتند که مثًال 
 تا جائی که خودم از عنفوان صباوت به ياد دارم، يک برۀ چاق و ".ه فروخته ميشديک گوسفند فقط به چند روپي"که 

  .چلۀ گوسفند را به پنجاه افغانی خريده بوديم
نوستالژی بيشتر در اشخاص ميانه سال و کهن سال ــ نظير بنده ــ سراغ  ميگردد ، که عمر خود را خورده و گويا 

 تار می بينند، اجبارًا به ياد خاطرات ايام شباب و گذشته های شيرين می افتند چون آينده را. گشته اند" آفتاب سر کوه"
از جمله مثًال . شعرای متقدم زبان دری هم در زمينه بسيار داد سخن داده اند. و حسرت آن روزگاران را همی خورند

  :در رباعی منسوب به حکيم عمر َخيـّام ، که ياد نوستالژيک ايام شباب سراغ ميشود 
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  ی شداودانی َدـــــــ   وين تازه بهار، ج   جوانی طی شد   که نامــــــۀافسوس 
   کی شد      صد حيف ندانــم که کی آمد،ن مرغ طرب که نام او بود شباب   آ

  
  )ختم نقل قول( » 
جرد کليک بر و سر و مانجه هايش آشنائی ندارد، ميرسانم که به م" يوتوب" ــ  به اطالع خوانندۀ ارجمندی که با 3

، عناوين آهنگهای بيشماری از خوانندۀ آن آهنگ " يوتوب"لنک داده شده، و بالوسيله به مجرد شنيدن يک آهنگ از 
و خوشبختی ديگر  اينکه با کليک بر آهنگ دگری، . پديدار ميگردد، که هر کدام با يک کليک و يک دکه باز ميگردد

  .يگرددطيفی از آهنگهای ديگر همان خواننده ظاهر م
هنرمند دلخواه خود " نام"يک دريچۀ سفيد تعبيه گرديده، که ميتوان ) You Tube" (يوتوب"البته در صفحۀ باز شدۀ 

کيبورد کمپيوتر را زد، تا آن " انتر"کليک کرد و يا دکمۀ " جست و جو"را به حروف التينی در آن نوشت و بعد بر 
ميتوان به آهنگ های هر " يوتوب"نقدر بشارت ميدهم که از طريق  به خوانندۀ گرا. هنرمند مورد نظر پديدار گردد

قابل دسترس " يوتوب"البته هرگونه راپور مفيد و مستند هم در . هنرمند مطلوب دست يافت، از هر کشوری که باشد
" بدکنشان"مواد مضر و ناخوشايند نيز تعبيه شده، که بحيث مواد تبليغاتی " يوتوب"با تأسف بايد گفت، که در . است

  .، بدسترس طيف بزرگ خلق اهللا گذاشته ميشود" مريضان روحی"و 
محدود بود و بعدها بنام " شعاع اخذ"ميگفتند که يگانۀ فرستندۀ راديوئی افغانستان با " راديو کابل" ــ در آن زمان 4
  .مسمی گرديد" راديو افغانستان"
است ، که در مقابل " متمول و پولدار و ثروتمند"عنای اصطالح زيبای عاميانۀ دری کابلی و در م" دارنده" ــ 5
تا جائی که بر . استعمال ميگردد و دردا که اين کلمۀ زيبای دری در زبان مکتوب دری ما استعمال نميگردد" نادار"

 سال من مبرهن گشته، فارسی ايران اين کلمه را با اين مدلول و مفهوم اصًال نميشناسد، در حالی که اين کلمه يکهزار
فردوسی ضمن . پيش در سرزمين فارس بکار ميرفته و من مثالی از تداول آن را در کالم فردوسی توسی، می آورم

  :چنين فرمايد " اسکندر"شرح داستان 
  

   چيزی نخواهيم نيزدارنده   ز  به درويش بخشيم بسيار چيز  
  

   ) 1369نۀ سپهر، تهران، چاپ هفتم  شهنامۀ فردوسی، چاپ مؤسسۀ انتشارات امير کبير، چاپخا350صفحۀ ( 
  .بکار ميبرد" درويش " و متضادرا نقطۀ مقابل" دارنده "ــ" شاهنامه"ــ " شهکار ادب دری"سرايندۀ 

  .در مورد اين کلمۀ زيبا و کلمات زيبای ديگر دری عاميانۀ کابلی، ضمن مقاالت آينده شرح بيشتر خواهم نوشت
و ) پای"(پا"مرکب است از " پاتوغ"و . بوده است" پاتوغ"تلفظ ميگردد، اصًال " پاتــُق"که در گفتار " پاتوق" ــ 6
در دری گفتاری افغانستان کلمۀ ". علم"و " رايت"و " پرچم"و " بيرق"و در معنای " که کلمه ايست، ترکی" توغ"

" طوغ" و بشکل "ط"را با " توغ"بعض کسان . گويند" توغ زيارت"بسياراستعمال ميگردد، چنانکه " توغ"مستقل 
هم يگانه مورد " پاتوغ"مستقًال محل استعمال ندارد و شايد " توغ"در فارسی ايران کلمۀ . نويسند، که نادرست است

ازين کلمۀ ترکيبی واضحًا ميتوان استنباط کرد، که در زمان . در فارسی امروزی ايران است" توغ"استعمال کلمۀ 
و " ترکيبی"زبانشاناسان زبانهای جهان را به .  نيز استعمال ميگرديده استدر فارسی ايران مستقًال" توغ"قديم، کلمۀ 

مثال . اند" ترکيبی"،  همه "هند و جرمن"يا " هند و آريائی"يا " هند و اروپائی"زبانهای . تقسيم کرده اند" اشتقاقی"
 که ميتوان عناصر زندۀ يکی اينست،" زبانهای ترکيبی"از خواص . ست"عربی"، زبان "اشتقاقی"برجستۀ زبانهای 

پيشرفت  و  دالرا  و  "چنانکه در زبان دری مثًال ترکيبات . زبان را باهم ترکيب کرده و کلمات جديد ايجاد نمود
+ سر "، " خند+ نيش "، " آرا+ دل "، " رفت+ پيش "را بالترتيب از " نيشخند  و سرکاتب و زنده جان  و باخرد

خاصيت عمده و اصلی کلمات ترکيبی اينست، که اين کلمات . ترکيب کرده اند" ردخ+ با "، " جان+ زنده "، " کاتب
  .از اجزاء و عـناصر خود ترکيب ميگردند و حالت معکوس امکان ندارد

زمانی در فارسی ايران هم استعمال ميشده، که بعدًا آن را " توغ"با شرحی که گذشت، ميتوان بصراحت گفت که کلمۀ 
را " توغ"قسمی که گفته شد، فارسی امروز ايران کلمۀ . را از آن درست کرده اند" پاتوغ"داده و ترکيب " پای"

را در فرهنگهای فارسی مدون در ايران " توغ"اين امر مگر دليل شده نميتواند، که کلمۀ . باالستقالل استعمال نميکند
. يخی و مرده را نيز احتواء ميکنندفرهنگ های لغات هر کدام بقدر وسع و جاغور خود کلمات متروک و تار. نيابيم

يافت، بدين معنی نيست، که اين کلمه " سخن"و " معين"و " عميد"را مثًال در فرهنگهای " توغ"پس اگر کسی لغت 
  !!!!!!!!وزيان ايران هم تداول داشته باشددر زبان تقرير و تحرير امر

  :اهند خواند، لطف کرده و لنک ذيل را باز فرمايند  ــ کسانی که تمام اين مقالۀ جالب را در مورد سيگل فقيد بخو7
  

heart-the-in-always-lives-and-dies-never-joy-saigal-kl-legendary/com.passionforcinema://http/  
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سَرََگی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ "از جمله در مقالۀ . مقاالت سابقم تفصيالت کافی داده ام
  :چنين آمده است " دری

کاشِف  الکحل ميدانند،  اما عالمه صالح » محمد زکريای رازی «ايرانيان . انان است  از کشفيات مسلمالُکحل «     را 
.    ـ  از نخبگان ما در علم  کيميا  ـ  نسبت می دهد»  جابر ابن حّيان سيستانی «الدين سلجوقی،  کشف  الکحل را  به 

تقطيِر مکرِر شراب  بدست آورد ، جابر ابن حيان، ا» نقد بيدل « ٣٧٢به گفتۀ مرحوم سلجوقی در صفحۀ  . لکحل را از 
يعنی شراب را آنقدر تقطير کرد،  که از آن جوهر شراب و شراب مطلق بدست آمد؛  و شراب مطلق  آنست که بيشتر از 

  . درصد الکحل دارد٩۶

عينًا چون جابر جوهر شراب کرر سنگ سرمه  و بيختن م  در اثر سودن که   ـ  » ُسرمه «سان ه  ب  و شراب مطلق  را 
تخيًال   حاصل ميگردد  ـ» گرافيت «  ناميد،  » الُکحل « از تقطير چندين بارۀ  شراب بدست آورده بود،  آنرا  تشبيهًا و 

  )  ختم خالصۀ فرمودۀ مرحوم سلجوقی( . » سرمه «يعنی 
در   Alcoolلمانی، ا در  Alkohol،در انگليسی Alcohol شکله جهان اسالم گرفتند و ب اروپائيان الکحل را از

ديگِر خود  نوشتند  سياق همينه و  ب  فرانسوی  اين مادۀ  طبی از باختر زمين به مبدأ خود  قرنها بعد که.   در زبانهای 
جديِد  مطابق به تلفظ فرنگی را بخود گرفت، يع برگشت،  » الکل « ايرانيان باقتفاء از فرانسوی ( » الکهول «ی ن امالی 

کار برده  و ه   همان امالی اصلی آنرا ب» الکهول «بهتر است،  که ما مردم در عوض   به نظر بنده ).  سند يگويند و نو
   ». بنويسيم» الکحل «
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  )ختم مقالۀ قبلی(
  

را در يوتوب گذاشتند، به شمول چند فقيد از زمان نشر اين مقاله، خوشبختانه که تعداد زياد خواندن های ديگر سيگل 
  . مغفورآهنگ دری آن مرحوم

  : آهنگی را که با مطلع ذيل شروع ميشود، در دسترس ميگذارممن لنک
  

  ا را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساختم
  ـــود سوی ما نديد و حيا را بهانه ساختـخـ

  

related=feature&Lo2uEuvmS-O=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  : کنمشايقانشيفيتی خاص دارد و بگذاريد که تقديم نيز ک" اقبال بانو"اين آهنگ زيبا از حنجرۀ 
  

1=NR&gtitQ-2DV5v=v?watch/com.youtube.www://http  
  

: خواندم، يکی هم  افادۀ ذيل  بود"يوتوب" در ی سيگلآهنگهاضمن تبصره هائی که بر   
  

Exemplary voice, singing, emotions, melody and voice control. That is why Saigal remains 
the best ever singer of all times in the field of light/light classical music. 

  
 

 !!!!!!!اين مقال می سازم" حسن ختام"ين را و هم  
    
 
  

      
  

.  
  

  

8 ــ در مورد "الکحل" که کلمۀ عربيست و کاشفش "جابر ابن حيان  سيستانی" ــ از نوابغ قديم سرزمين ما ــ، در 


