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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

           

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۴  فبروری ١۴برلين ــ    

  

  

  انهيّ تصرف بيجای در اشعار عام

  :ھميشه گفته اندکابليان ارجمند 

  !!!!!"خرکاری دريای علم اس"

رد و کوچک و به ظاھر ناچيز ھم جلوه کند ــ ــ ھرقدر خُ و امری نی چه؟؟؟ يعنی که ھر کار يع

و گپ  راعات نگردد، کار خرابدارد که اگر مُ  ای  *ر و مانجهو سُ   ود روابط و ضوابطاز خ

  .روده ميشه و يا ?اقل به افتاوه و لگن ميکشه

از خود قواعد و دری  "ِلسان معياری"ھمان قسمی که زبان ادبی و مکتوب و باصطAح 

نازِک ادباء و فضAء  شدن دلِ آن، باعث نقض قوانين و آزرده  گرفتننمقرراتی دارد که مد نظر 

حاوره و شفاھی ھم به ميگردد، زبان عاميانه و زبان مُ  نی اھل ادب ــــ اع گرامی و شاعران

خنی دارد که کمتر از آن، از خود گپ و س "رپُخته بَ "حتی به اندازۀ يک ھمان پيمانه و نه 

کل مردم،  بلکهات است، ورنه خاطر عاطر عوام و و ضروری و از اشدِّ مھمّ راعاتش ?زمی مُ 

را ازين رو قيد کردم، که تمام اھل زبان، از بی سواد گرفته  "مردم لِّ کُ ". در ميشوآزرده و مکدّ 

و ضوابط ره و گپ زدن، از عين شيوه حاوَ ، در وقت مُ تا باسواد و تعليميافته و تحصيلکرده

  :مثالاز بھر استفاده ميکنند؛ 

 اديب دوآتشه و استاد ادبيات ھمو يک نفر  "يک گيAس اَو بِتِه": ھم ميگويدی مِّ و اُ يک بيسواد 

يا ھردو و  !!!!"يک گيAس آب بده"ميگويد و نميگويد و ھيئت به عين شکل را اين جمله 

 ؛!!!"آب مينوشم"، چه رسد به اين که بگويند "آب ميخورم"ند و نميگوي "و ميخورماَ "َميگويند 

....  
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يعنی از ھمين به گفتۀ حافظ شيرازی؛ ــ  !!!"ل بخوان ازين مجملتو خود حديث مفصّ " و

و درک  ھم و دريابفَ را بِ  "گپ زدن زبانِ " لِ صَّ فَ افتاده، حديث مُ  یو پيش پا تدائیاب ھایمثال

  !!!کن

زبانھانی  برای اينکه بسا ؟؟ساختم؛ چرا؟ يّدمق "به اصطAح"را با قيد  "زبان معياری"در با? 

معياری "و از  ه اندنرسيد یھنوز به سرحد معيار "فارسی/دری"دنيا به شمول زبان شيرين 

 فارسی/دریزبان را برای  "زبان معياری"ادعای  کسیاگر و . دنله دارفاص فرسنگھابه  "شدن

 آزادۀ پورتال جا، دردر ھمين باھم ، تافرمايدقدم رنجه ، "دا گز او دا ميدان"دارد، بسم هللا 

بحث ــ اگر وجود داشته باشد ــ و يا ھر دستگاِه آزادۀ ديگر  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  !!!کنيم

وجود  You Tube "يوتوب"چه خوب است که در انترنت دستگاھی عريض و طويل به نام 

را ميتوان ديد و  و صوتیتصويری ھزار مطلب ھزاران آن ھزاران و لکھا و  دارد، که از ورای

مبارک و ھم چھره ھای وم نھم موسيقی ميشانج و منج  نالِ خوشبختانه که من ھم ازين کا .شنيد

در رستۀ اول دل افسرده و حزينم،  يقيناً که خوشگاهِ . را در ھنگام ھنرنمائی ميبينمھنرمندان 

  .ن استم عزيزوطن دلبر و د?رای موسيقی 

در پھلوی لذت بردنھای . دمن و سحرآوا آشنا ميگرخوانندگان نوجوااز ھمين طريق با چھره ھای 

مثAً . ص ميگرداندنغَّ ، عيش را مُ شيوۀ ادای کلمات در درستینا يگانمتأسفانه بی حد و حصر، 

ھردو جوانان بسيار  ــ کهرا  د و احمد ولی فتح علی خانيوقتی آھنگ دوگانۀ دوشيزه آريانا سع

در مدرسۀ دکی وان کواز آکه موسيقی را  ،انخ ، خصوصاً احمد ولی جان فتح علیمستعد اند

ه را به سبک و شيوۀ ادبی انشنيدم که ھردو يک دوبيتی عامي ــ آموخته استخان  تح علیاستاد ف

  :و آن دوبيتی اينست .مغموم گشتمو  جتکه خوردم دند، سخت و کتابی تلفظ کر

  مگل ميکاشتُ ت کوچه ره قدمِ  پيش      مخبر ميداشتُ   رـــــــاگ  تنِ از آمد

  مبه ديده می ورداشتُ ...    ...   ...     مگAب ميکاشتُ  لـــگ ،مگل ميکاشتُ 

  !!!"ت"است ــ به ضم  "متُ آش" نهاعامي ه ميدانيم، قافيه درين دوبيتیچنان ک

 "متَ آش"، قافيه را در اين شعر عوامگويا معتقد به معيارھای ادبی اند،  کهعداد تبا اس داين دو ھنرمن

       .ود ميکندزيبائی اين شعر عاميانه را خاک و دُ  تمامکه  ــ "ت"به فتح ــ  اداء ميکنند

علی  Devyaniيانی ديوکه با خانم ھندی خود نندۀ جوان ديگر به نام حفيظ علی اويک خ

اصل . دميکن" ورُ آستا بِ "ــ تصرفی در ترانۀ مشھور  ھنرنمائی ميکند ــ و بسيار زيبا ھم ميخوانند

  :چنين است ۀ مشھورآن تران
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  "...ماه تابان آستا برو، شاه زنان آستا برو، آستا برو، سرو روان آستا برو،  مانآستا برو، ماھِ "

متوجه  اصAً  وا. تلفظ ميکند، که سخت انزجارآور است "ماِه من"را " مانماھِ "حفيظ جان اما 

 "مان" در عوض "من"و  قافيه بسته شده است "زنان" و "تابان"و " روان"با  "مان"نيست که 

  !!!و ميکندوجَ قافيه را جَ 

جوان نيست، بلکه حتی دامن استادان  ندانالبته اين ايراد تنھا متوجِه جوانان ھنرمند و ھنرم

اشعار شھرۀ آفاق  نيکی از استادان نامور خرابات که در غلط خواند. خرابات را نيز رھا نميکند

. بوداد کرده بدعتی را ايج "ستا بروآ"او ھم در ھمين آھنگ . د مرحوم رحيم بخش استبود، استا

از ھمين سبب . و از مغز عوام برخاستهانه است ييک خواندن عام "ستا بروآ"چنان که ميدانيم، 

يا  "ورُ بِ "در ھيئت گفتاری و بشکل  "وبرَ "ِشود و تلفظ مي "آستا" درين آھنگ" آھسته"کلمۀ 

 به فتح(تلفظ ميکند  "ورَ آستا بِ "ولی تفنن به خرج داده و  حوممراستاد رحيم بخش . "بُُرو"

استادان خراباتی، از سواد خواندن و بسا که  ته اين را ميدانيمبال. ، که بسيار رنج آور است")راء"

، است تا جائی که به نظر من رسيده. و اشعار را غلط ميخواندند نوشتن کافی برخوردار نبودند

اشعار را بسيار درست و رسا اداء ميکرد، مرحوم استاد استثناًء ی که ازين ميان يگانه استاد

  .بود "نتو"غAم نبی 

*****  

  :"ُسر و مانجه"ح اصط6شرح * 

نۀ ا، بلکه شجره ای و باصطAح عاميده استافتانيسمان از آ نبی ريسپا "و مانجه سر"ترکيب 

  :از خود دارد، بدين شرحتاريخی ای  "رهجَ سَ "کابلی 

ت يده و قسمدتجزيه گربه سه قسمت ــ پيشکسوت افغانستان عزيز ــ در زمانی که خراسان 

و خصوصاً نبشھای استقAل طلبی در ھر گوشه و کنار ، جقسمت در زير تسلط اجانب بسر ميبرد

بزرگترين و قاطعترين جنبش، به سرکردگی . برافراختعلم اين وطن در شرق و جنوب 

  .کی براه انداخته شد، که شجره اش را از دروس مکتب به ياد داريمميرويس خان ھوت

ــ در سی مايلی  "مانجه"جرگه ای را در قريۀ  یسران اقوام به زعامت ميرويس خان ھوتک

داير گشته  و دور از انظار نامحرمان حرممَ اشدِّ اين جرگه که . شمالشرق قندھار ــ برپا کردند

ين گرگُ که  ،ميم گرفته شددرين جرگه تص .شھرت يافته است "جرگۀ مانجه"به نام در تاريخ بود، 

شته، سلطۀ صفوی بر قندھار ساقط گشته و ذو سپاه صفوی از دم تيغ مبارزان گ  ــ اکسفّ کم احــ 

جرگه ھای بزرگ "شرح اين داستان را در کتاب  .ين ھم شدعلم استقAل برافراشته شود، که چن
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، کتاب اول چاپدر دسترس من ( .ميتوان خوانداثر محمد علم فيض زاد، ..." ملی افغانستان و 

  .)، قرار دارد?ھور ــ پاکستان ــ ١٣۶٨ميزان 

، چون از ھمين شجرۀ تاريخی نشأت کرده است "سر و مانجه"بسيار حدس ميزنم، که ترکيب 

صورت گرفته و نتيجۀ دلخواه به بار آورده بود، ترکيب حرم مَ  صورت اشدِّ ه ب "جهجرگۀ مان"

تصحيف  "ُسر و مانجه"را به  "رِّ مانجهسِ "کابليان عزيز بعداً . زبانھا افتادر س "رِّ مانجهسِ "

 پرطنطنۀ اصطAح ليانالبته کاب. ستا "مانجه رِّ سِ " فِ حَّ صَ حالت مُ  "جهر و مانسُ "پس . کردند

 "ريکيھا و ظرافتھامجموع با"و  "سرارموز و اَ رُ "و  "کيف و کان" فھومرا در م "سر و مانجه"

  . استعمال ميکنند

  

ر کلمات در ھيئت عاميانه و زبان گفتا عضبطنز نوشته شده است، از چاشنيی با که درين مقاله ( 

  )!!!شده دهآور

  

  

 

  


