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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Arts&Music  هنر و موسيقی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2009 مارچ 25برلين، 
  
  
  

  يک مصراع و قند مکرر
  

  يک مصراعفقط آهنگی متشکل از 
  

.  از هر نوع درخت و گياه و گل و خار و مرغزار و نمايشگاهيستزدم، که جنگلزار" يوتوب"سری به 
 همان. در اين نمايشگاه از هر نوع آواز و آهنگ و رويداد و پديدۀ صوتی و ويدئوئی را پيدا کرده ميتوانی

ام خود چيزی را داخل اين جنگلزار بی سر و پای و بی طوری که کس ميتواند  فراخور ذوق و نيت و مر
نمايد، شنونده و بيننده نيز ميتواند به ذوق و سليقۀ خود آوا و آهنگ و رويداد و پديدۀ ازه، در و بی درو

  .دلخواه خود را در آن بيابد
ين مراسم تدفين عظام رميم مرحوم داوود خان را در" الجزيره"بر سبيل مثال؛ چند روز پيش تلويزيون 

البته درينجا . عالقه مندان به تماشای آن بپردازندانداخت و من لنک آنرا درينجا ميگذارم، تا " نمايشکده"
  :داوود خان چيزی بگويم " کارنامۀ دوگانۀ"در نظر ندارم که در مورد شخصيت و خصوصًا 

  
http://www.youtube.com/watch?v=QuROVtkv6s0 

  
های آزرده ای ی دلکش است، تا خاطرکه از عنوانش بر می آيد، تقديم آهنگهدف اين نوشتۀ مختصر چنان
  .همچو من، از آن لذت ببرند

 ، نواخوان موفق هنديست که از بنگلور Sowmya Raoh" سوميه راو"آهنگ به آوزا گيرای خانم 
ين آهنگ تا جائی که من درک کرده ام، ا. برخاسته و از هفت سالگی به خواندن روی ستيج شروع کرده

گويا اين هنرمند .  است ــ"چينائی" به حساب ما مردم ی از موسيقی چينی ــخاص ،  آگنده با چاشنی هائ
  . چينائی بدهدرد، خواسته است آهنگ خود را سيمایداهم چينائی و شمايل زيباروی که ريخت 

  
http://www.youtube.com/watch?v=SBKbZp4jIds&feature=related 

  
  :بدهند   يک دکهبخوانند و بشنوند، لنک آتی را ، بيشتر آفرين هنری که بخواهند راجع به اين ترِک         کسان

  
htm.main/com.sowmyaraoh.www://http  

  
از هفتاد هشتاد سال پيش به آواز پيش آهنگ و شاهنشاه ــ  شايد پيش کسوت آن ــ وشبيه اين آهنگ 

 به يادگار مانده است و من خوانندۀ ،"بادیبيگم اختر فيض آ"غزلخوانی هند، مرحوم اختری بائی، 
  . ارجمند را به شنيدن آن دعوت مينمايم

  
related=feature&4bgcVoNs30S=v?watch/com.youtube.www://http  
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" آبادیاستاد قاسم افغان و اختری بائی فيض "و کارنامۀ هنريش در مقالۀ " بيگم اختر"در بارۀ خود 
" اد ــ آزاد افغانستانافغانستان آز" پورتال "هنر و موسيقی"که در آرشيف  ، 2008 سپتمبر 18مؤرخ 

 نوشته شده بود، 2008 مارچ 22اين مقاله اصًال بتاريخ . (قابل دسترس است، به حد کافی سخن گفته ام
  .)که بعد به سلسلۀ نشر مقاالت سابقم بحيث مقالۀ يازدهم، در پورتال اقبال نشر يافت

  
رد، نميخواهم چيزی نگاشته، من در مورد اين دو آهنگ که هر کدام بذات خود کيفيت خاص خود را دا

  .م بسازلقاء و تلقين کرده و لذتش را منغص خوانندۀ شنونده، احساس خود را بها
  
 


