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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2010 اپريل 10برلين، 
  
  

  
   اززل نوپيدای ديگرــچند غ

  

  سيگل فقيدکی ال
 

K L Saigal  
  

نکاتی " کی ال سيگل"وانندۀ دلخواهم ــ خواننده ای که هيچ کس را برابرش نميدانم ــ يعنی چندی پيش در مورد خ
در مقدمۀ آن مقال از . را بدان تخصيص دادم" سرگردانی قلم و خاطرات نوستالژيک"پيش کشيده و قسمت نهم سلسلۀ 

با تعجب متوجه گرديدم که . بودمچند غزل نوپيدای آن مرحوم سخن رفته بود و  لنک آن چند غزل را نيز انداخته 
يکدم و به يکبارگی باال جهيد و من آن را به فال نيک گرفته و دانستم " يو توب"احصائيۀ شنوندگان آن چند غزل در 

  .که خوانندگان عزيز پورتال از آن لنک ها استفادۀ سرشار کرده اند
باز موفق به کشف چند خواندن جديد سيگل " يو توب"هنوز مدت مديدی  از نشر آن مقاله نميگذرد، که اينک در 

گرديده و در صدد برآمده اند، تا " آواز خداداد"متوجِه عالقۀ مفرط به آن " يوتوب"گويا مسؤوالن . مرحوم ميگردم
تمام خواندن های سيگل را از هر قات و قوت و هر گوشه و کنار پيدا کرده و در دسترس شايقان، عاشقان و دلدادگان 

نه تنها اين، بلکه ايشان تمام غزلهای آن هنرمند فقيد و کم نظير را با آرايشی جديد و . ،  قرار بدهند"ازساز و آو"
اگر روال همين قسم دوام يابد، به يقين که تمام خواندن های سيگل رفته رفته حليۀ جديد . دلپذير عرضه کرده ميروند

  .بر تن خواهند نمود
  : گنجانيده شده اند "يوتوب" درين چند هفته در اينک لنک  چند خواندن نوپيدائی که

  
http://www.youtube.com/watch?v=zr8qbsechyc&feature=related 

  
related=feature&8qP5rfb4GsS=v?watch/com.youtube.www://http  

  
related=feature&OI0HT95dHcf=v?watch/com.youtube.www://http  

  
related=feature&4eGnGnNwU5D=v?watch/com.youtube.www://http  

  
1=NR&4kSIXr-FjlJ=v?watch/com.youtube.www://http  

  
related=feature&LjfM-6ee5yg=v?watch/com.youtube.www://http 

  
http://www.youtube.com/watch?v=7ey-BJmKIiU&feature=related 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  
  
م مانند برآمده ام، تبصره هائی را نيز ميخوانم که خوانندگان من ضمن اينکه در پی کشف غزلهای جديد آن خوانندۀ ک

ی "شاهد گويا"تبصره ها بيشتر بزبان انگريزی اند، و من چند تای آنها  را به حيث . در پای هر غزل ثبت ميکنند
  : مدعا نقل ميکنم

  
Once again, our waiting paid off, Mr. Vahanvaty. You came up with another KLS treat to 
reward us for our patience. You seem to act on some implicit pledge to viewers and 
listeners that you will only upload songs periodically but each time it will be a special gift. 
So you did it again. Thank you .   

  
  . است"يوتوب"هنگهای سيگل در سرپرست بخش آو متصدی Vahanvaty از قرار معلوم 

  
  :و خوانندۀ ديگری اينطور نوشت

 
Can anyone match KLS saab in rendering Ghazals??? Simply superb!!! Long live KL 
Saigal. Thanks for posting this gem. 

  
 :عالقه مند ديگری چنين نوشت

  
Very beautifully sung this ghazal by KL saigal. thanks for uploading. 

  
 :را نوشتسپاس فراوان خود جمله از طريق يک  ديگرکسی 

 
Thanks a million for posting this. Long live KLS. KLS is god's gift to  ghazal singing. 

  
  :اشتاطمينان و ارادت خود را نسبت به سيگل چنين ابرزا دديگری 

  
Once again KLSaigal proves himself beyond any doubt that he is the best ghazal singer 
ever. 

  : نمودازاينطور ابراز شنيدن يک غزل رضايت قلبی خود را کسی 
  
Saigal has all along been my favourite singer. I don't think I ever heard this Gazal before 
and don't know how it escaped my attention all these years. I feel myself fortunate enough 
to be alive to listen this rendition. My blessings and thanks for posting it. 

  
  : جمله ميتوان درک کرداعجاب شايق ديگری را ازين

  
Heavenly voice, inimmitable style-- always! 

  
  :عالقه مند ديگر آواز سيگل اين قسم نوشت

 
Thanks for posting this song. I was looking for this. One of the last songs of Saigal saab. 
Extremely well sung . Heavenly feeling listening to it. Long live KLS. 

  
  :کسی ديگر آهنگی را اينطور ستود

 
Thanks for posting this song. I was looking for this. One of the last songs of Saigal saab. 
Extremely well sung. Heavenly feeling listening to it. Long live KLS. 

  
  :ی چنين نگاشتعالقه مند

  
Greatttt... 

No more words to describe about Sahgal Sahab. Thanks for sharing on youtube.  
  

  :کسی ديگر چنين گفت
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Superb ghazal. Superb philosophy and diving singing by Kundan lal Saigal. What else do 
you expect????? This is like Kohinoor of Ghazals. Thanks for posting this gem. 

  
  :شنوندۀ ذوقمندی اين طور نوشت

 
KLS touches hear like no one. I lost my love once. Nothing soothed me, till I heard KLS's 
ghazal, so it is from my personal experience I feel that KLS is the best ghazal singer ever. 
His voice is magic, his rendering is flawless, the emotions he brings ... and you find peace 
under sever pain of lost love ( like what drinking whiskey brings.) 

  
  .شيدممن فقط نمونه وار چند تا را پيش ک زياد است و به صدها و هزاران ميرسد و تبصره ها بسيار

 بر آن که عالقۀ المام و انهماک من به خواندن های سيگل و تقديم نوشته های متعدد در بارۀ آن هنرمند فقيد، عالوه
ميرساند، بر يک نکتۀ ديگر نيز ــ اين اسطورۀ اسطوره ها ــ موسيقی و آواز خداداد سيگل  را به هنر شريف مفرطم

چنانکه در يکی از نوشته هايم آمده است، هنرمندان و خصوصًا آواز خوانان و نوازندگانی که يک عمر . تأکيد ميکند
 اداء  را دارند و کوچکترين کاری که بتواند پاس اين حقاسباب فرحت و لذت ما را فراهم ساخته اند، بر ما حقی مسلم

  . دآوری و ذکر خير از ايشان استکند، همانا يا
سيگل مرحوم در طول بيشتر از روحنواز و روانبخش بلی؛ من به پاس هزاران لحظۀ خوش و پرکيفی که از غزلهای 

  . گرامی ميدارمبا تمام وجودم    و آواطالئی را داده است، ياد آن هنرمند گرامی شست سال برايم دست
  

  !!!ادد بدارخداش بيامرزاد و روحش را شا
  

  :و اينک لنک چند غزل مشهور و ناب سيگل را می اندازم، تا ذوقمندان بدون تکليف بدان دست يابند
  

http://www.youtube.com/watch#!v=FKIN8XCW6yA&feature=related 
  

با وجودی که اردو نميدانم، ولی از خالل کلمات و تلفيق دادن آنها در غزل فوق، ميتوان شمه ای از تمکين آهنگ را 
 .بر فلسفۀ زندگی و زندگانی درک کرد

 
related=feature&sIYdjY_i-nw=v!#watch/com.youtube.www://http 

  
  

related=feature&wGkEJqEUdUE=v!#watch/com.youtube.www://http  
  

 چکوسلوواکيا بسر ميبردم، از راديو دهلی چند آهنگ ی کشور ) Brno"( برنو" در شهر 1960وقتی در ابتدای دهۀ 
يکی از آن غزلها، همين آهنگ . بردم میهرا ثبت کرده و از شنيدن آنها لذتها ــ اين رامشگر افسانه ئی ــ سيگل فقيد 
طن باز شنيدن اين آهنگ  خاطرات نوجوانی يک افغان جهان ناديده را در زمانی تمثيل ميکند، که در و.  آخرين است

 من  اينک حالوت آن زمان را از خالل اين شات سياسی نمی آزرد؛صلح و آرامش برقرار بود و فکرها را تشّو
  .آهنگها ميچشم

  
گر اين سطور  رونقی دتوانستم، بدون شک که   درک کرده میراغزلها  اگر اردو ميدانستم و مفهوم

  !!!!!!پيدا ميکرد
  


