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 همه  یبرا  ینام فراموش ناشدن شکر؛یلتامنگ 
 

که   بنویسم  چی  لتامنگیشکر  مورد  در  که  درحیرتم 
قناعت شما خوانندگان و مشاهده کنندگان این اثرم را  

فراهم  که کارش بیشتر به عالقمندی آغاز و پایان یافت،  
 .کنم 

چون   شد  آغاز  ام  کودکی  زمان  از  عالقمندی  این 
هروقت از پیش روی رستورانتی در شهر میگذشتم،  
آواز لتامنگیشکر را از لودسپیکر رستورانت که بلند  

می شنیدیم و بار بار آهنگ های ناب این بانوی    ،بود 
فلم های هندی می شنیدم که    هٔ هنرمند هند را با مشاهد 

را و آواز دلنشین اش، فلم های هند  چقدر باصدای گی
را زنده و برجسته می ساخت و هم بیشتر رستورانت  

کابل پس از ختم فلم در سینما های شهر،    های شهر 
تیپ   روی  در  دوباره  را  فلم  همان  های  ریکارد 
این آواز، مشتریان را به خود   با  ریکاردر گذاشته و 
  جلب می کرد و با پیشکش چای و چاینکی و یا کباب 
را   مشتری  جیب  پول  مانده  باقی  مقدار  یک  پلو،  و 

تصاحب می نمودند که رستورانت "چهار یکاری" در مقابل سینمای پارک و رستورانت "میوند"  
 .در جوار سینمای فرخی، زبانزد این پذیرایی مردم بود 

سال  در کشور هندوستان در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد، هنوز پنج    1929لتا در سپتامبر  
داشت که پدرش در حالیکه آوازمی خواند و بازیگر تیاتر بود، آموزش موسیقی را برای دخترش  

آغاز    اً سیزده ساله بود که فعالیت هنری خویش را رسم  1942آغاز کرد و این بانوی مبتکر در  
زبان    20کرد و در طی بیش از هفتاد سال کارهنری، اضافه تراز چهل هزار آهنگ دربیش از  

 .کرد  ء )بیشتر مراتی و هندی( ساخت و اجراهندی 
لتامنگیشکر دومین زن هنرمند در سرزمین بزرگ هند است که در هنر آواز خوانی واالترین نشان  

ملی  هٔ  دریافت کرد و تاکنون سه بار برنده جایز  2001شهروندی هند )بهارات راتنا( را در سال  
 .)فلم هند( شده است 

هزار آهنگ    25"رکورد های جهانی گینس" نام لتا منگیشکر را بابیش از  کتاب    1974در سال  
 .به عنوان خواننده ای با بیشترین آهنگ های ضبط شده ثبت کرد  1948-1974میان سال های 

هزار آهنگ ضبط شده در میان   30نام لتا را بابیش از   1984گینس، همچنین بار دیگر در سال 
 .ی بیشترین آهنگ ها در جهان ثبت کرد اننده به عنوان خوا  1978تا  1948سال 
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کرد که گفته میشود  ء  میالدی، پس از جنگ هند و چین، آهنگ میهن پرستانه اجرا  1962لتا در  
 .نخست وزیر آن وقت هند را به گریه انداخت 

 :باری یکی از سیاستگران هند به رسانه ها گفته بود 
دوچیز ما را هیچ کس در جهان ندارد. آن دو، لتامنگیشکر  آنچه که ماداریم دیگران نیز دارند ولی   "

 ".و تاج محل است 
تعهدی    کلمهه ادب،"هنر را در خدمت مردم" خوانده اند، این    و  همانگونه که دانشمندان عرصه هنر

برابر انسان جامعه، دور از تعلقات وطنی، زبانی و دینی دارم، مرا وا داشت تا یاد و خاطره    که در
نوی هنرمند هند را که زندگی خویش را وقف هنرش و برای مردم، مردمی نه تنها  های این با

هندی، بل انسان های روی کره خاکی )زمین( ساخت، با این اثر زنده سازم و با این کار بتوانم  
 .نمایمء حداقل دینی را که از شنیدن آهنگ هایش لذت می بردم و می برم، ادا

 حنیف شبگرد :نقاش رسام
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