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  يالنی لبيبـــــــــــــج

  ٢٠١٠ سپتمبر ١٣برلين ــ 
  
 

  هرات ی از ديارئترانه ها
  

  )بخش اول(
  

بی نام و بی نشان ها، درد دل  ها و فرياد زمانه ها را در آنار جويبار ها، . دوبيتی ها، بخش پويای فرهنگِی ماست

مادری به ياد فرزندش، . غوغای شهر و بازار چكامه می گردانند دشت ها و آوه ها، روستا ها و ميان  شور و

. ..خواهری از دوری برادر خود، عاشقی برای جانان خويشتن  و غم اندودی شكوه های سرنوشت همنفسی را

روز به روز . ی های طبيعیئآوتاه،  بيشترينه تنها الهام، به همين دليل سراپا احساس و سرشار از زيبا. ميسرايند

برين بخش از فرهنگ مردم افزوده ميشود ، زيرا درياهای خروشاِن آمال و آرزوها  تا ابديت ها در فورانند و 

 .زيباترين و نابترين آنها جاودانه می گردند

 ۀبيتی های مورد پسندم ورد زبان جوانان زادگاهم بودند و بيشترين آنها درج يك دفتر دو عاشق، بنام  قصدونخستين 

با وجود تالش زياد، تنها چاپ  آمپنی قصه خوانی شهر پشاور . نجمای شيرازی و خاآی ولد مير نجم ا لدين شيرازی

   .ی نديده اما و ايران تا آنون نسخه پاآستان در دسترسم بوده است، از نشر اين آتاب در افغانستان

  : تنها در اخير دفتر آمده است. نام نويسنده و سال تأليف آتاب معلوم نمی باشد

  
   اين آتاب در يوم پنجشنبه تمام    دای الينام ـــــــشد به توفيق خ

  ابی رفته باشد در آتئر خطاـ گ    قاريا بر من مكن قهر و عتاب 
 

د آه بيشترينِ  معمولترين دوبيتی های خنياگران ما و مونس غم ها و شادی های همه، از شايد آمتر آسی بدان
  :همين دفتر می باشند

 
 ديفۀ سياه راــــــــــبسر آردی ق

 ر تو ماراــــبه آشتن ميدهی آخ
 به آشتن ميدهی خوندار ميشی

  ن ظالم ببين روی خدا راــــــمك
 

#######  
 



 خلوتر يار مرا ديدی به ــــاگ
 و ای بيوفای بی مروتــــــبگ

 گريبان را ز دستت چاك آردم
  واهم دوخت تا روز قيامتـنخ

 
#######  

 
 و يار تو آمدـــــــ بگ برو به يار

 ريدار تو آمدـــــــــگل نرگس خ
 برو به يار بگو چشم تو روشن

  ار وفادار تو آمدــــــــــــهمان ي
 

#######  
 
 ر دارمداـــــــبيا آه آرزوی دي

 دمی بنشين آه با تو آار دارم
 و نور ديدۀ منــدمی بنشين ت
  و بسيار دارمــآه راز دل به ت

 
####### 

 هميتو می روی ايسو نگاه آن
 زيارت می روی ما را دعا آن

 ای پيادهــــــزيارت می روی پ
  ا در رآاب اسپ ما آنـــــبيا پ

 
#######  

 
 ك راه دو راه شد وای بر منــسر ي
 دا شد وای بر منــــق از من جرفي

 رفيق از من جدا شد رفت به غربت
  ربت آشنا شد وای بر منـــــــبه غ

 
#######  

 
 انا بيا جانانۀ منـــــــــــــــبيا ج

 روانۀ منــــــــــبيا شمع و بيا پ
 يمئبيا يار جان آه با هم راز گو

  وانۀ منـــــــــــشود آرام دل دي                                                        
 

#######  
 

 ان نترسهـج از  آسی آه عاشقه 
 دان نترسهــ و زن آه مرد از آنده

  گشنه رگــــــگ  مثال  دل عاشق
  ه از هيبت چوپان نترس رگآه گ

  
#######  
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اين دوبيتی های  . برده است آتاب از فرهنگ شعری مردم ميهن ما در اين دفتر زياد بهرهۀبه احتمال زياد، نويسند

 فرهنگی الف و انس ۀ هر مرز و بوم اين ساحۀ معين ، چنان با احساس و عاطفۀفراگير و فراسوی مرزهای يك  خط

مسلم اينست آه بعضی ازين دوبيتی  قدر.  آنها  می گرددۀيافته اند آه آمتر آسی بر اساس نياز، به دنبال اصل و ريش

 . در خاطره ها زنده می نمايندها ياد بابا طاهر عريان را

ی انتقال ای به سينه اآری ، بخشی از ترانه های باباطاهر عريان نيز، چنان نجواگر نوای قلب مردم گشته ، از سينه 

 نخستين آنها، تنها از طريق ترانه هايش در دلهای ۀ آه امروز دل سرايند،يافته و از نسلی به نسلی باقی مانده است

نام بابا طاهر را همه نمی دانند، اما دوبيتی هايش  زبانزد دهقان زادگان ، آدخدايان و . ه می تپدمردم  برای هميش

بخش اعظم  ترانه های .  انارستان های قندهار تا  پيرامون لعلستان های سمرقند  گشته استۀدبيراِن ساآناِن حوم

عاصر و پيشين را درنورديده  اند، برای ابراز شور انگيز بابا طاهر عريان، مرزهای ديوان و دفتری و زمانه های م

  : ه درد و محبت و ستوه و ستايش همۀفريادهای هميش

  
   

  


