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به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   
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 Arts&Music  ھنر و موسيقی

       

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   2012دسمبر  14ــ برلين      

    

  

  :يادداشت

اص,ً ميگذرد، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در ذيل از نظر خوانندۀ گرانقدر پورتال آنچه 
بخاطر مقاله . ود بنده از نشر باز ماندست که ديروز نوشته شد و نسبت مشک,ت فنی خ مقاله ای
و در آن پنج لنک مربوط رقم يافته ــ سلطان ستار ــ مرحوم پندت راوی شنکر نابغه و يادبود 
ھيچ يک از که در وقت امتحان  هه منتری در کار بودچنميدانم . انداخته شده است آن فقيد یکليپھا

نم، مقاله را شکتوانستم ب طلسم راتباھم گشته و گويا اشمتوجه که مروز ا .را باز نکرد لنکھا خود
   :ميدارمعزيزان تقديم 

  

  

  2012برلين ــ سيزدھم دسمبر 
  

   

  سطوره گشتاُ  جھانِ  سطوره ای راھیِ اُ 

  مرحوم "ِراوی شنکر"بخاطر درگذشِت 

به يکباره . نيمه شب از خواب بيدار گشتم؛ خواب از ديده پريده بودزود به خواب رفته و پيش از 

است؛ يعنی روزی که  دوازدِه سال دوھزار و دوازده دوازدھم ماهِ روز ھنوز متوجه شدم که 

ل قلم برداشتم و خواستم چيزی بنگارم و يادداشتی بردارم، مطابق حا. است "دوازده"سراسر 

حوری که شعر جلوه فرمود؛ چيزھائی روی کاغذ آمد؛ در اوزان و بُ . چنين تاريخ شاعرانه ای

خاکه و خامکوکی چند خود را روی صفحه انداخت، تا . تاحال طبعم را با آن آجيده نکرده ام

اما سخن ناتمام ماند و دوباره لحاف را سرم کش کردم . روزی از آن چامه ھای تمام سر بدر کنند

 :و روز ديگر .ه خواب رفتمو ب
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ــ  فرنگی باصط,حبعد از مدتی ع,لت مزاج که از کار روزمره ام دور ميداشت، امروز پس 

دقيقاً . تلويزيون را چا[ن و اينجا و آنجا را گز و پل نمودم. روی آوردم "گیرَ روزمَ "به  ،دری

اوی شنکر فقيد را موسيقی ھند، پندت ر خبر درگذشت آيتِ ساعت سه بعد از چاشت بود که 

کليفورنيا با زندگی  ھند به عمر نود و دو سالگی در يک شفاخانۀاستاد مشھور ستار  گفتند. شنيدم

  .و زندگانی وداع کرد

 راوی شنکر . افسانه گشتبر زبان خاص و عام عالم افتاد،  پندت راوی شنکر در زندگانی

اش يايد و از زندگينامه و کارنامه که چون منی ب نيازی نيستو يافت عالمگير و  یآفاق شھرت

رجوع فرمائيد و طيفی بی کران از کار و و موگل ست به انترنت و گوگل کافی . گويدسخن 

  .م ببينيدگويا و مجسّ  ،کارمايه و کانامۀ وی را، زنده

   

  

 

بفرمودۀ شيخ  ار خود نابغۀ ستار را بگذاريم سخن گويند؛ کهکه کلک و انگشت سحّ  آن دانمبھتر 

  :شيرازاّجل و پير 

  !!!گويدبکه عطار آن بويد، نه بمشک آنست که خود 

و ازين کليپھا در يوتوب به صدھا و  را باز فرمائيد و خود به تماشا و تحيّر بگرائيد چند کليپ

  :توان يافتھزاران 

  :"انوشکا شنکر"استاد راوی شنکر در سالگرِه نودم خود در آستريليا؛ يکجا با دختر برومندش، 

http://www.youtube.com/watch?v=H5pnOZ9xIWA 
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  :"انوشکا شنکر"ش بندی شنکر با دختر دلاستاد راو

 http://www.youtube.com/watch?v=igDsu5QWhpo&feature=related 
  

  :درس خاص موسيقی استاد شنکر

http://www.youtube.com/watch?v=Yn-Ctg1xB88 
  

  :و اين پارچۀ زيبای استاد و دختر ھنرورش را ھرگز فراموش نکنيد

&NR=1KXk_8_8oLY-screen&v=eature=endom/watch?f.youtube.chttp://www   

 ستازنواز زار نفرھ يک سمفونی يکچه خوب است بدانيم که بار اول در تاريخ موسيقی جھان 

ھراز ستارنواز يکدم و درين سمفونی عظيم و بی مانند،  .روی ستيج می آيد و کانسرت ميدھد

عجائب و مشحون از و و چنين کار ناُشد تنھا در سرزمين افسانه ئی . ھمنوا باھم، راگ مينوازند

در سرزمينی . روح و روانش با ھنر موسيقی آجيده گشته است، ممکن استھندوستان که غرائب 

چنين تعداد عظيم ميتواند کشوری که در آری؛  که سمفونی ھزار ستارنواز را ميتواند دائر کند؛

نوازندگان و مردم آن  دِ معبود و قبلۀ مسجو ستارنواز را وارد صحنه کند، راوی شنکر آفتابِ 

 :و[ست

http://www.youtube.com/watch?v=IBtK2HeDnt0 

  

  !!!بادا خرم روای شنکرروان 

  و 

  !!!گوارا، نوای کلکش جاودانه


