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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

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

     

  دپلوم انجنير خليل هللا معر وفی

  ٢٠١۴جنوری   دومبرلين ــ      

       

  

  

  

  "مسابقۀ مشاعره"

  عـــــــــــــاشق ديرينه داند  غمم  را      ا سينه دانداست  و اين ر  نفس تنگ

  ولی اين نکــــــــــــــته را آئينه داند       م يک سال بگذشتـغ مرا يک روزِ 

يکی از آھنگھای قديمی کليوالی وطن عزيز ما که از حنجرۀ سّحار و عديم النظيِر استاِد استادان 

ی ُمعاصر ما ــ اعنی استاد قاسم مرحوم ــ به موسيقی وطن و صاحب و واضع مکتب موسيق

اين نغمه آنقدر جانبخش و روحپرور است، . است "زليخا دارم امشب"يادگار مانده است، ترانۀ 

ــ آن را کاپی کرده و  *که ھر آوازخوان ــ از خراباتيان کابل گرفته تا شوقيان و خوشخوانان

اگر از شوقيان و آماتوران و . ترنُّم ميکندم خود آن را ميخواند و يا زمزمه و ھرکس به رق

نوگرايان بگذريم و به نواگران خرابات نظر اندازيم، بعد از استاد قاسم افغان، ھيچ کس اين 

آھنگ را به زيبائی Yيق شأنش نخوانده است، به غير از استاد موسی قاسمی، که نواسۀ استاد 

ئی اقتفاء نه تنھا در کيفيت تقليد عام و تام، رسا. قاسم است؛ و الحق که لقب استادی بدو ميزيبد

بلکه در آواز مردانه و رسای استاد موسی قاسمی فقيد، نھفته است، که بسيار شبيه آواز پدرک\ن 

ی احمد استاد موسی قاسمی ضمن مصاحبۀ جالبی که حدوداً سی سال پيش با آقا. معظمش ميباشد

فغانستان، کرده است، باريکيھای آوازخوانی راديو ــ تلويزيون وقت ا غوث زلمی، ژورنالست

اين مکتب را شرح ميدھد و از بھر مثال دو آھنگ را به سبک پدرک\ن نامورش ميخواند؛ که 

ً لطفاً بدين مصاحبه و . است "زليخا دارم امشب"يکی ھمين نغمۀ  دو خواندن نمونه وار  خصوصا

  :او به سبک استاد قاسم، گوش دھيد

http://www.youtube.com/watch?v=gxdmH3W4kPY  
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درويش، در بين استادان ک\سيک خوان افغان، بعد از استاد بزرگ سراھنگ، تنھا و  اينبه فکر 

  !!!تنھا استاد موسی قاسمی ميتواند گردن افرازد و بس

  

تاد استادان ھنرنمائی ميکند، چند نفر ذيل در مرکز اين عکس تاريخی و منحصر به فرد، که اس

  :ديده ميشوند

  يعقوب قاسمی؛ پسانھا استاد يعقوب قاسمی: ــ نفر اول نشسته از طرف راست

  چوچه؛ بعدھا استاد رحيم بخش رحيمِ : ــ عقب ھرمونيه

  ــ طفل خردسال در پيش روی ھمه، موسی قاسمی؛ پسانھا استاد موسی قاسمی

  

  ، که از کليپ مصاحبه کاپی کرده امِی کودکعکس سالم موسی قاسم
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، بر بسا کسان معلوم You Tube "يوتوب"دستگاه انترنتی عرضۀ صوت و تصوير؛ يعنی 

مييايد؛ از جمله آھنگھای  اگر کسی به کوچۀ يوتوب گذر کند، ھر نوع موسيقی را دران. است

اما يوتوب به جنگلی ! !!وجود دارد ی"يوتوب"و چه جای شکر است که . وطنی ما را ارایِ جان

و يا للعجب که در . بی سر و بی پای شباھت دارد، که ھر تر و خشکی را در آن ميتوان يافت

که دل آدم  "استاد"اينقدر . را در پھلوی نام ھنرمندان افغان ميبينيم "استاد"چه قدر لقب  "يوتوب"

حيثيّت ھنرمند متصف بدين  در ظاھر گويا بايد "استادی"لقب . سياه ميسازد "استاد"را از نام 

ت و ص\حيّت ھنری بسا ھنرمندان و کسان يا لقب را باY ببرد، در حالی که در واقعيت امر، اھليّ 

را به شاخی باد کرده اند،  "استاد"مراجعی که بدون احساس مسؤوليت و غير مسؤوYنه لقب 

  .را به زمين ميزند "استاد"ت کلمۀ شأندار حيثيّ 

ناشناس که برخ\ف . ناشناس رسيدم"ِ زليخا دارم امشب"که به آھنگ  در يوتوب چکر ميزدم

جايگاھی دارد، اين انندگان شوقی کارنامه و سرگذشت سياسی سياه و مکّدر خود، در رستۀ خو

آھنگ را به سبک جديد خوانده و ابياتی زيبا را در آن گنجانيده است؛ از جمله ھمان دوبيتيی را 

به . ازين شعر سخت خوشم آمد و خواستم نام شاعرش را بيابم. خته امکه عنوان اين مقاله اش سا

در حالی که نشانی از شاعر اين شعر نيافتم، . روی آوردم، که حل مطلب کنم Google "گوگل"

اين وبسايت که بدست ايرانيان پديد آمده است، نامی . رسيدم "مسابقۀ مشاعره"به وبسايتی به نام 

عطار ھم نيست و بيائيد، اين عنوانک را با ترازوی صرف عربی را حمل ميکند که در قطی 

  :شهور موبسنجيم که از آن چه بُ 

  .است "گرفتن ازھم سبقت"و در معنای  "مفاعله"مصدر باب  "مسابقه"

بر سبيل "و يا  "باھم شعر گفتن ،بر سبيل سبقت گرفتن"و در معنای  اببنيز از عين  "مشاعره"

  .است" باھم شعر خواندن ،سبقتجوئی

مصادر عربی بصورت عام و مصادر ث\ثی مزيد فيه عربی بالخاصه، ھرکدام از خود خواصی 

  :از بھر مثال. دارند و صبغت خاصی از عمل و ارتباطش با فاعل را ميرسانند

  .جھت متعدی ساختن فعل Yزمی به کار ميروند "تفعيل" و" فعالاِ "ــ ابواب 

  :؛ مث\ً )ميطلبد(ميخواھد  کسیعمل يا عمليه ای را از  "الاستفع"ــ مصدر باب 

خير = استخاره ؛ ثمر خواستن =استثمار ؛ طلب رحم کردن =استرحام ؛ ستنمدد جُ  =استمداد 

اِذن يا  =استيذان  ؛يا تفسير طلب کردن تفسير خواستن= استفسار ؛ خواستن يا طلب خير کردن

 =استفراغ ؛ حضور کسی را خواستن = استحضار؛ طلبيدنجواب  =استجواب ؛ اجازه خواستن

  .... ؛ وستنفيض جُ  =استفاضه ؛ ه خواستنفائد = استفاده؛ فراغت خواستن
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ھم از خود خاصيت مشخصی دارد، که عبارت است از اب\غ يا  "مفاعله" باببه ھمين صورت 

  :رساندِن مشارکت فعل بين چند نفر يا چند طرف؛ مث\ً 

؛ باھم عمل کردن= معامله ؛ )ُعنُق معنای گردن را ميدھد(باھم گردن به گردن شدن= معانقه 

 گريدبر ھم= مضايقه ؛ دنباھم رو به رو ش= مقابله ؛ باھم در کاری شرکت کردن= مشارکت 

) َعين معنای چشم را ميدھد(باھم ديدن= معاينه ؛ يکدگر را کمک کردن= معاونت ؛ ضيق ساختن

باھم = معاشقه ؛ باھم صحبت کردن= مصاحبه ؛ يا باھم شھود کردن باھم شاھد بودن =مشاھده ؛ 

باھم ترک = ارکه مت؛ باھم سخن گفتن= مکالمه ؛ يکديگر را قتل کردن= مقاتله ؛ عشق ورزيدن

  ....؛ و گفتن

گرفته ميشود و چنان که عرفاً ھم مدار اعتبار است، " مفاعله"در سايۀ خاصيتی که از باب 

 "مسابقه کردن در شعرگفتن"و يا  "خواندنمسابقه کردن در شعر"دقيقاً در معنای  "مشاعره"

نھفته است و از ھمين  "مسابقۀ بالذات"نوعی  ،"مشاعره"از نگاه منطِق صرفی در مصدر . است

  !!! قبيحلھو است؛ لھوی  "مسابقه"رو ضرب کردن اين لغت با مصدر اضافی 

 سنگِ ؛ ۀ قرآنسی سپار؛  "ليلة القدر شبِ "ی مثل ترکيبات" مسابقۀ مشاعره" کريه المنظر کيبِ تر

  :گفت که يدھت توضيح باج .ا تداعی ميکنندر ...؛ و حجراYسود

  !!!ورت نداردرض "شب اضافی"آوردن به ميدھد و را  "شب قدر"ی اعنم "ليلةالقدر"ــ 

  !!!ندارد نيازھرگز  ِع\وگی "ِسی"است و به  "سی پاره"مخفف  "سپاره"ــ 

اضافگی  "ِسنگ" وارد کردندارد و را  "سياھسنگ"يا  "سياه سنگِ "معنای  "دحجر اYسو"ــ 

  !!!واقعاً لھو استبر آن 

 نشر شده بود، "اميد"در جريدۀ دوازده سيزده سال پيش که  یيکی از مقاYت قديميضمن 

  :آن گفته بودم که "ِردکیکُ " استدYلِ  یبراو بار اول پيش کشيده موضوع را 

به ھمان اندازه  "سنگ حجراYسود"و  "سی سپارۀ قرآن"و  "القدرليلة شبِ " ترکيباتاستعمال 

  :است که کسی بگويد غلط

کور ھم ميفھمد که دلده شور "و ؛ "نوِر روشن"و  "آِب تر"و  "شور نمکِ "و  "شمچ عينکِ "

  :زيرا "!!!است

  است؛ "چشم" یخود برا "کعين"

  است؛  "رت"بخود  خود "آب"

  است؛ "شور"به ذات خود  "نمک"

   است "روشن"بالذات  "نور"
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را بايد بر کوھوارۀ لغات غلطی  "مسابقۀ مشاعره" "ِرده گِ خ نُ ھشت رَ "فکر کنم که عنوان 

بدنيا و يا از انبان اشخاص ناوارد آن سامان، ايران  "ِفرھنگستان زبان"بيفزائيم که در زايشگاِه 

اين لغِت غلط از نظر وطنداران ما نگذرد، چون ما بيچارگان ھرآنچه و خدا کند که . آمده اند

  !!!!ميفرمائيم مبتذل است، ھمان را کاپیو ناھنجار و  و ُغلـُط لـَطغَ 

قھرمان ھستيم؛  "غلط و مبتذل"تقليد از  "ِصراط المستقيم"به دريافِت مِن مسکين، ما افغانھا در 

  !!!!!!مجوره نداري يعنی که اندرين عرصه در دنيا

*****  

  :توضيح

اصط\ح عاميانۀ کابلی ست و به کسی اط\ق ميگردد، که از  "خوشخوان"ــ کلمۀ زيبای * 

ست  یاين کلمه ترکيب. تی را از کس نداشته باشدُمکافاروی شوق و ُگل ُگل بخواند و انتظار 

است؛ يعنی آنکه  "خوشخواننده"مخفف  "خوشخوان" ."خوان"و  "خوش"از  متشکل، وصفی

ن آواِز خوش، شرط اساسی برای خواندِن خوش است، چو. و بخوشِی خود بخواند خوش بخواند

استاد مرحوم عبدهللا افغانی نويس در فرھنگ مشھور خود ــ لغات عاميانۀ فارسی افغانستان ــ 

صرف نظر . معنی کرده است "خوانندۀ شوقی"، " کسی که آواز خوش دارد"را  "خوش خوان"

بايد نوشت، اين دو معنی،  "خوشخوان"ازين که اين کلمۀ ترکيبی را پيوسته بھم و در ھيئت 

خوش کسی ست که  "خوشخوان"چون . دنرا در بر نميگير "خوشخوان"کلی اصط\ح مفھوم 

به خوشی خود ميخواند و فقط يگان وقت؛ و قسمی که در باY نوشتم، گل گل، بدون اند، ميخو

  .ساط خاطر احبابو انببخاطر آرايش محفل  محضو  مادیچشمداشت 

را ميتوان نام  "حافظ" هو يا مرحوم "رميرزا نظ"مرحوم  ،"خوشخوان"تيپيک  ھایه نمونبحيث 

را فقط کسانی مرحوم  "حافظ"، ولی خانم شنيده اندبسا کسان  رامرحوم  "ميرزا نظر"نام  .برد

به از نگاه ُجثه که محترم  خانماين . ه استميشناختند که با ايشان در تماس بوددر کابل کھنه 

مادرزاد بود، با دايره ميخواند و بسيار  کورِ  ،بود "مشربه"مش ناشباھت داشت،  "پر يک مشتِ "

 "آپه مشربه"خود وی را  "ِبارقه ھای بينش"بينش در کتاب رشيد استاد . خوش و زيبا ميخواند

  :اين نامگذاری نزد من عجيب مينمايد؛ زيرامينويسد، که 

است، در تداول مردم کابل در مفھوم  "خواھر"که کلمۀ ھزارگی و اص\ً در معنای  "آپه"

ز را ، آن زن معزّ "آپه"منفی کلمۀ  خاطر ھمين بارِ به . داستعمال ميگردي "خدمتگار"و  "نوکر"

يک انسان ک\نسال و محترم  بردن نام گرطرف دز ا .ميدن، دور از تأمل و انصاف استنا "آپه"

به دو دليل نزد من  "آپه مشربه"از ھمين سبب ترکيب . ما دمساز نيستاحترامگزار با فرھنگ 
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 "آپه مشربه" به نامھمين طور  را در خاندان استا بينش "حافظ مرحوم"شايد ھم که . مردود است

  !!!ده اندياد ميکر

مرحوم  "حافظ". ياد ميکردند "حافظ"ش، به نام را مردم کابل بخاطر نابينا بودن "مشربه ميرمن"

کور بدنيا آمده بود، از ُخردی در  ،زمان امير عبدالرحماندر وردگ بوده و وYيت که اص\ً از 

و کريم لق انسانی بو با خُ . کابل توطن گزيد و در شھر کھنۀ کابل با بسا فاميلھا محشور گشت

ھمين سبب از . به دری و پشتو و اردو ميخواند و دايره زدن او را کس نداشت. صحبت خوش

اميد فُرصتی بيابم، تا در مورد اين . وی بودند "ِخواستنخواه"ھمه دوستش داشتند و باصط\ح 

  .ل بنويسم، مفصّ و ميزيبد بدو واقعاً ميزيبيد "خوشخوان"خانم ھنرمند، که اصط\ح خوشنمای 

 

 


