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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Arts&Music هنر و موسيقی

  
  دپلوم انجير خليل اهللا معروفی

   2010 اپريل 32برلين،  
  
  
  

    َحـر آفرين و اللۀ آزادَس
  

 "خواجه صفاء" قسمتی از خاطرات کوه عزيز که" الژيکسرگردانی قلم و خاطرات نوست"در مؤخرۀ بخش دوزادهم 
  :را پيش روی خوانندۀ گرانقدر گذاشتم، چنين آمده بود

  
ساز و آواز، و با "را در قالب " استاد ابراهيم صفا" و شيفتگان موسيقی، ترانۀ روانبخش مرحوم )1(برای والـِـهان« 

: لطفًا بر لنک ذيل کليک کنيد. ان و پر استعداد افغان ــ ميشنوانمــ خوانندۀ جو" َسَحر آفرين"آوای ِسحر آفرينِ  خانم 
«…  

 را يکبار ديگر به سمع خوانندگان "اللۀ آزاد"م الله زاران، چه  باک دارد که ترانۀ زيبای وِسچون بهاران است و َم
باز هم " و " ــ َسَحـر آفـرينين ِسحـر ُمِب"   مقاالت قبًالبرسانم؟؟؟" ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"شنوندۀ پورتال 

 بتاريخ دوم وهنرمند جوان و خوش الحان  افغان ــ آن ــ که وصف حالی بود از  را، "ِسحــْـر ُمبين ــ  سََحــَـر آفـرين
ه کرد" افغان جرمن آنالين"رتال  پو"ادبی و فرهنگی"و درج آرشيف موضوعات  نوشته 2007سوم نومبر و بيست 
بنده را در آنجا از هستی ساقط ساختند، مقاالت مندرج آن نيز، همه نيست " ادبی ــ فرهنگی"ه آرشيف بعدها ک.  مبود

  .و نابود  گرديدند
  

  

  
  
  .م آميخته و پيش ميکشمشته، فشردۀ آن دو مقاله را درهضمن اين نو  

   :چنين سخن رفته بود ، از استعداد سرشار اين خوانندۀ جوانمقالۀ اولدر 

هـنگام مهاجرت  در پاکستان رشد کرده و با ديدن کورسهای موسيقی در آن سامان، استعداد " سحر آفـرين... "« 
ل پيدا کرده و با هم آشنائی کام "اردو"که او با زبان از همين روست . ود را پرورش فـنی ميدهـدطبيعی آوازخوانی خ

.  بدرستی بدر ميگرددی"مهم" چنين، از عهدۀ "لتا منگيشکر" از قـبيل ور هـندهای آوازخوانان مشهبازخوانی ترانه 
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از همين خاطر ميتوان به يقـين . ت که ميخواندس"لتا" آدم فکر ميکند که خود را ميخواند،" لتا"قـتی آهـنگهای او و
" لتای افغانستان"نهد و روزی قدم  فـراتر ان ديگر آوازخوان وطن مااز همه بانو" سحر آفـرين"ر بود، که اميدوا
  .گردد

اميد است که اين اللۀ نوبهاری، بر اثر تشويق مردم و بر اثر رياضت و مشق و تمرين و کار پيهم و طوالنی، چنان 
  »....ک جايگاه شاهگان را بدست آردي

  "اللۀ آزاد"برميگزينم، يکی همان ترانۀ  "يو توب"از را دو ترانۀ او " سحر آفرين"خانم   از طيف خواندنهای بسيار
   . استی را که بزبان عزيز پشتو خواندهگريگر ترانۀ زيبای درا و د

  
  

  ترانۀ اول
  اللۀ آزاد

  
  ويم          در دشت مکان دارم، هم فـطرت آهـويمرويم و خود ب من اللۀ آزادم، خود
  ارغ ز لب جويم          تنگ است محيط آنجا در باغ نمی رويمـآبم نم باران است ، ف

  
ناظر "فـرزند مبارز " اهـيم صفاابر"مرحوم .  تراويده"ابراهـيم صفا" از طبع آزادۀ  مرحوم استاد "اللۀ آزاد"ترانۀ 
 است که به مانند برادر نامدار و مبارز امير حبيب اهللا خان ــ ) رئيس استخبارات"(عاتامين اطال"ــ " خانر سفـ

 داشته و آثاری از ، در فـلسفه دسترس کافی ما بودهدان با نام و نشاناز دانشمن" استاد محمد انور بسمل"ديگر خود 
اللۀ "و " نوای کهساران"شان بنام  اير هم بسيار نغز ميسروده  و مجموعه های شعریشع.  تأليف و ترجمه دارند

  .قـبًال به چاپ رسيده است "آزاد
 بوده "آزاده"وانندۀ اولينش، خانم  خ،را که کمپوز کرده، ولی حدس ميزنم" اللۀ آزاد"درست به ياد ندارم که ترانۀ 

وی هـر . ارداما کيفـيت ديگری د" سحر آفـرين"اين ترانه از حنجرۀ خانم . ، که در زمان خود خوش درخشيداست
گران ميخواند، صبغت و رنگ و بوی و نشان انگشت خود را بر آن نقـر ميکند، که خيلی اء از دآهـنگی را که به اقـتف

  . جديد ميبخشدتازه و بر جذابيت آهـنگ می افـزايد و اين کار در واقع به آهـنگ های قـديم، روح و رونقی 
  

  :لطفًا کليک فـرمائيد 
  

fro_playnext&38EEE90D2D234EFE=p&PlayList=feature&s9jwhRazjp5=v?watch/com.youtube.www://http  
   

  
  ترانۀ دوم

  
  

  د ژوند يوه افـسانه ده ، افـسانه د انتظار ده
  

   و آن هم افـسانۀ انتظار تانی يکيسافـسانۀ زندگ
  

  : که بعينه نقل ميگردد،تس امقالۀ دوم آنچه زير اين عنوان از نظر خوانندۀ ارجمند ميگذرد، محتوای 
  

  : چه عـبارتی گيرا « 
به سراغ  خورشيد جوان موسيقی وطن ــ خانم َسَحر ". زندگانی متشکل است  از يک افـسانه و آن هم افـسانۀ انتظار"
، که به يک آهـنگ پشتويش ) 2(ترانه های اين هـنرمند کم نظير را ميپاليدم " يو توب"فـرين ــ بودم و در جنگل آ

ـوش به شعـر و ترانه نهاده  ، و هگوش به آواز نافـذ و باريکی هايشدر حالی که . رسيدم و آنرا چندين بار شنيدم
و آنقـدر بدلم نشست که . رسيدم که سخت بدلم نشست"  انتظار دهد ژوند يوه افـسانه ده ، افـسانه د"، به مصراع بودم
  .ست که اين مختصر رقـم زده ميشود همين مصراع  را سرلوحۀ مقاله ای بسازم و چنين اگفتم

   خود قـصۀ انتظار و انتظارهاست؟کند و بلکه تمام زندگانی از انتظار حکايت ميخواهم بپرسم که آيا درست است که
  :طور آتی پيشکش ميکنم جواب را در س

سير متسلسل و " پديدۀ اجتماعی"بحيث يک " زندگانی"و " پديدۀ بيالوژيک"به حيث يک " زندگی"چوکات و محدودۀ 
يم، بلحظاتی را بيا" زندگانی"و " زندگی"اينطور نيست، که در مسير . الينقـطع دارد و وقـفه ای در آن متصور نيست

اگر مسير زندگی و زندگانی را به . شيمقـرار نداشته با"  زندگان" پروسۀ اجتماعی نباشيم و يا در" زنده"که در آن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

. در آن سراغ شده نميتواند" ناموجود"و " منقـطع"تشبيه بکنيم، هـيج نقـطۀ " منحنی پيوسته"اصطالح رياضی به يک 
هـر نقـطۀ اين منحنی تداوم نقـطۀ پيشين است، يعنی که هـر نقـطه انتظار نقـطۀ بعدی را ميکشد؛ و اين چيزی دگر 

  .صۀ انتظارهانيست، مگر قـ
" مسير پيوستۀ زمانی" شکلرا ب" زندگانی"و " زندگی"ده  و ه، رو به فـزيک آوراگر شيوۀ رياضی را ترک کرد

نتيجه اين ميشود، که در مسير زمان ــ  که پيهم به . ، هـيچ لحظۀ انقـطاع و گسستگی در آن يافـته نميتوانيمنشان بدهـيم
  .های بعدی اند؛ و اين نيز قـصه ايست  از انتظارهاپيش ميراند ــ  لحظه ها منتظر لحظه 

، از زمرۀ هـزاران مثال ، مثالی بگـذشته و پديده ها را برای همه قابل لمس بسازيمر از شرح رياضی و فـزيکی اگ
  :چند تقـديم ميگردد 

يا  و يا خراب، خوش دی می باشيم، خواه خوب، هـر لحظه پيوسته در انتظار لحظه های بعيمچه بخواهـيم و يا نخواهـ
لحظه "، در واقع  و ماه  و سال ،  تا به  آخر عمرهـر ثانيه و دقـيقه و ساعـت و روز. ناخوش آيند ، شيرين و يا تلخ

  .ميکنيم" شماری
  ــ  اگر لحظات خراب باشند، در انتظار لحظات خوش می افـتيم  و سپس منتظر ميگرديم  که چه وقـت ناخوشی جای

  . گيرد    خوشی را مي
  ــ  چون کاری نکو کرديم، منتظر پاداشيم و اگر کاری زشت از ما سر زند، چشم به کيفـر خواهـيم دوخت؛ و اولين

  .است ، که  سخت ترين کيفـر هم هموست" کيفـر وجدان"    کيفـر 
  .دگانی توانش ناميدــ  اگر زندگی خانوادگی اختيار کرديم، در انتظار فـرزند نيکوستيم، که ثمره  و ميوۀ شيرين زن

  .ــ  اگر ناتوان استيم، خواب توانائی را می بينيم و اگر ضعيفيم، رؤيای قـوت را
  . ــ  در گرسنگی منتظر سد جوع ميشويم و چون سير شديم، باز در انتظار ميگذرانيم که گرسنه گرديم

  .  داريمدن راــ  در درويشی خواب توانگری را می بينيم و در توانگری نيز بيم درويش گردي
  عـفـريت مرض و بيماری و زمينگيریــ  چون بيمار گرديم، توقع بهبود را داريم و چون تندرست بوديم، از 

  .ميترسيم    
  .را ميکشيم) 3(ــ  اگر در فعاليت استيم، انتظار تفـريح و استراحت  و دم راستی
  . بيداری را می بينيمــ  اگر بيدار استيم منتظر خواب ميباشيم، و در خواب نيز خواب

  ــ  در کودکی شوق بزرگ شدن را داريم و انتظار ميکشيم که چه وقـت جوان ميگرديم و استقالل می يابيم 
  ــ  در جوانی و در اوج جوش و خروش و ُجنب و جوش آن،  پيری را از نظر دور نميداريم

  !!!!!م ميباشيحضرت عزرائيلنتظار ــ  و در پيری و در آوانی که آفتاب سر کوه گشته ايم، در ا
  .اين سير الينقـطع حيات است و تا جهان باقـيست ، همچنين خواهـد بود

  
اما شاعـر در مصراع فـوق افـسانۀ انتظار ديگری را ترسيم ميکند؛ افـسانۀ  عاشقی را که در لحظات تلخ هجران، در 

  »....تظار را برمی شمرد، تا به دلدار برسددلداده لحظات جانکاه ان. انتظار است تا شهد ديدار  ميسرش گردد
    

. بشنوم" يوتوب" کليک کرده و خواستم آن آهنگ زيبای پشتو را از بر لنکو قصه و افسانه، بعد از اين شرح و بسط 
. حذف کرده اند" سحر آفرين " خانمکه آن آهنگ را از کلکسيون ترانه هایدريافتم و افسوس حرمان يأس و با هزار 

  :نيک نگريستم، دريافتم کهنامگذاری و رديف  بندی آهنگها به چون 
و " پشتو"ند و از  در ستيز"افغان"ست، که با ی پليد اها"افغانستانی" کار، کار 

  !!!!!!!!!!!!!!دميگريز" بسم اهللا"از " جند"ميگريزند، همانطوری که " پشتون"
  

ميتوانستی عال بود و آن ترانۀ زيبای پشتو را از آن  نوشتم، لنک ذيل ف2007 نومبر 23وقتی اصل مقاله را بتاريخ 
  .شنيد

  
related=feature&g9tE47sqBNm=v?watch/com.youtube.www://http  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
اسم فاعل عربی و " کامل و قانع و صالح و صانع و واضح"بر وزن ") های ملفوظ"بکسر الم و " (واله" کلمۀ  ــ 1

تلفظ " الله و ژاله و ماله"و بر وزن " های غيرملفوظ"را  با " واله"در افغانستان . تاس" شيفته و عاشق"در معنای 
ايرانيان آنرا مگر درست تلفظ کرده و مراتب امالئی را در موردش دقيقانه مراعات . ميکنند، که غلط محض است

  . ميکنند
اين کلمه در حالی که در زبان .  است"ستنُج"و " تفحص کردن"کلمۀ زيبا و قـديم دری و در معنای " پاليدن"ــ  2

فارسی .  متأسفانه کمتر سراغ ميگردد،  "معيار"باصطالح گفـتار و زبان عـوام ما بسيار رائج است، در زبان ادبی و 
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و ") عـربی ــ فارسی"ترکيب " (تفحص کردن"را نمی شناسد و در عـوض از ترکيباتی از قـبيل " پاليدن"ايران کلمۀ 
" جست و جو کردن"را در دو معنی آورده ، يکی همان " پاليدن"فـرهـنگ عميد . کار ميگيرند" نجست و جو کرد"

در فارسی ايران فـقـط از بعض ترکيبات اين مصدر در مفهوم دومی استفاده ". تصفـيه کردن و خالص کردن"و ديگر 
وم و مدلول اولين آن، در فارسی ايران نه در مفه" پاليدن"يعنی که . و غـيره" پااليشگاه"و " پااليش"ميگردد ؛ مثًال 

پاليد و "و يا " ترا ميپاليدم"اگر به يک ايرانی بگوئيد که . در شکل مصدر بکار ميرود و نه تصريف و گردان ميگردد
  .را درک نخواهـد کردتان به تحقـيق که مقـصود " نيافـت

"  دم راست"که از صفـت " ـفه در کار استوق"اصطالح عاميانه و گفـتاری دری  و مراد از " دم راستی"ــ  3
بعد از فعاليت، استراحت  و  انسان و حيوانی را شرح ميدهـد که حالت) بدون کسرۀ اضافـت" (دم راست. "برخاسته
" نفـس تازه کردن"يعنی " دم راست کردن"مصادر ترکيبی .  مجدد گرديده باشندء کرده و گويا آمادۀ فعاليتتجديد قـوا

در فارسی ايران از .  در زبان گفـتاری دری ما بسيار رائج اند" نفـس تازه گرديدن"يعنی " شدندم راست "و 
  .  اثری ديده نميشود" دم راست ، دم راستی ،  دم راست کردن  و دم راست شدن"ترکيبات زيبا و بس رسای  

  
  


