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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 سره سرھم 
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 Arts & Music ھنر و موسيقی

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶  اکتوبر٢٢  ــبرلين     
  

  

  

  بادا بادا ــ الھی مبارک بادا
شوئی کردن و زن و شوی شدن و به زنا کند و ازدواج  تضمين میجفت شدن ماده و نر بقای نسل حيوان را

 زياد بود و دور، که قيد و قيدگيرینچندان ای در زمانه ھ. ستات اجتماعی انسانھا ّرسيدن، از خصوصي

و معراج  و اوج ازدواج بود؛آرزوی جوانان باالترين  غير مقدور، به ھم آميختن ايشانتماس زن و مرد و 

  .و شب خينه يا شب حناء و شب زفاف؛ که عروس به خانۀ داماد می رفتعروسی مراسم  ازدواج،

  :شاعر بيھوده نگفته است، که

ِ زفاف کم از روزِشب
   پادشاھی نيست١

  ـادـبه شرط آن، که پسر را پدر کند دام

م  و مراس"شاه باال" و "شاه و عروس" نامند و از "شاه" را در شب و روز عروسی، "داماد"ُدر ملک ما 

 خوانند؛ يعنی که رسم "داماد شاه" ما را ِ"شاه"در کشور ھمسايۀ غربی ما، ايران، .  سخن گويند"شاھکانی"

در شرح ترکيبات زيبای . شناسد  را قبول دارد و به رسميت می"داماد" و "شاه"ِو رواج ايرانيان نيز شاھی 

  : اگر گفته شود"شاھکانی" و "شاھباال"

گردد؛ چنان که   نيز استعمال می"اندام"و ) ھردو عربی("قامت" و "قد"نای  در زبان دری در مع"باال"

  :گويند

  !!!قد و بااليشه کس نداره

  يا

  !!!قد و بااليته بنازم
                                                 

  :ز آمده است   اين مصراع بدين شکل ني 1
  شب زفاف کم از صبح پادشاھی نيست

  !!!ً منطقا ھم درست است"روز" مقابل "شب" ترجيح می دھد و "روز" را بر "شب"دانم، که  من مگر ھمان شکل باال را بھتر می
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ھای قديم کابلی کسی از اقارب نزديک شاه، که ھمقد و ھمسن و ھمسال شاه می بود، در پھلوی  در عروسی

 "شاباال"پسانھا . "ھمقامت شاه" می ناميدند؛ يعنی "شاباال"يا  "شاھباال"نشست، که او را  شاه بر تخت می

  .را از رستۀ بچه ھای خردسال انتخاب کردند، که تا به امروز ھم چنين کنند

  : نيز سخن رفته و آن چنين است"شاه گکانی" يا "شاھکانی"در رسم و رواج قديم کابليان از مراسم 

 بر تخت شاھی می نشست و "داماد"کردند، که ضمن آن  ا می تمثيلی برپشاد و محفلیکه در ختم عروسی، 

. کرد، که ھمچنان بر تخت جلوس می کرد  خود انتخاب می"وزير"او کسی را از جمع مھمانان به حيث 

شاه کسی را به جرم و تقصيری . بعد کسانی را به امر شاه به حيث مقصر و مجرم و شحنه معين می کردند

فالنی به جرم : داد، که ًکرد، که مجرم جزائی ببيند؛ مثال فرمان می  حکم میساخت و فی المجلس متھم می

کردند، که قابل اجراء و پذيرش  البته جزاء را در قالبی انتخاب می. فالن کوتاھی، بايد چنين کند و چنان

م  حاضر کند، و او ھ"ماھی و جلبی"، که مجرم برای تمام اھل مجلس از بھر مثل فرمان می داد. باشد

 .کرد، که فالن نفر به جرم فالن کوتاھی بايد برود و دست فالن بزرگ را ماچ کند يا امر می. کرد چنين می

  .يا اين که جزاھای نقدينه تعيين می کرد و از مجموعۀ آن محفل ديگری می ساختند

  :دند ازدر عروسيھای کابلی سه نغمۀ شاد و باتمکين صحنۀ موسيقاری مجلس را می آراست، که عبارت بو

  "بادا بادا"   و   "حنا بيارين "  و   "استا برو"

  :، که علت نوشتن اين مقال ھم شده استگيرممی را در اول سر دست خرين غمۀ آن

  : چنين است"بادا بادا" يا "بادا"نغمۀ 

  "بادا بادا، الھی مبارک بادا

 ،"الخير ابوسعيدبوا"ع اول رباعی زنم، که سرايندۀ اين نغمۀ دالرا، انشاد آن را از مصرا بسيار حدس می

  :شاعر عارف قرن چارم ــ پنجم ماوراء النھر الھام گرفته است، که بيشتر از ھشت قرن پيش فرمود

   باز آ،ر و گبر و بتپرستیِگر کاف      رانچه ھستی باز آــباز آ باز آ، ھ

ِاين درگه ما درگه نوميدی نيست    باز آ،ر توبه شکستیــصدبار اگ      ِ

گرچه من با مسائل عرفانی بسيار کم سر و کار پيدا کرده ام، مگر اگر بازھم در زمينۀ ھمين منظومه، که 

ِ ضمن اين رباعی از طرف کارگاه ھستی، به "ابوسعيد"حضرت . از اوج عرفان سخن گويد، تفسيری بدھم
  :انسانھا خطاب کرده، گويد

  مشربی، که باشی و ھستیاز درگاه ما ھرگز دور مرو، ھرکسی و در ھر دين و 

  پرست، ھرگز از ما دوری مجوی ش پرست و يا بتتُاگر کافر باشی، يا زردشتی و آ

  : ِ درگاه مأيوسيت نيست، پسو ھيچ گاهچون بارگاه ما، ھرگز قلمرو نوميدی 

  !!!ز برابر ساِکن و پيشيمان شو و خود را به راه سم و توبه دی، بازھم بيااگر صدھا بار ھم کار ناروا کر

  .اين شرح و تفسير شايد ھم درست نباشد، برداشت من از آن مگر، ھمين است

عروسی ھای مردم کابل ھميشه با ھمين سه آھنگ باشکوه دمساز بوده است و ھيچ گاه ديده نشده، که اين 

  .سه آھنگ در عروسيھا خوانده نشود
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جوش مراسم، عروس و شاه وارد  ست و آن وقتی خوانده می شود، که در جوشا"آستا برو"اولين آھنگ 

  : و چنين خواندسر دادهسازنده اين نغمه را در استقبال عروس . صحنه گردند

   مان آستا بروِآستا برو، مـــــاه

   روان آستا بروِآستا برو، سرو

   تــــابان استا بروِآستا برو، ماه

 و "سرو روان" و "ماه مان" خطاب به عروس، او را "سازنده"کابل، شيرين مردم  و به گفتۀ رامشگر

بعض !!! قدم بردارد، تا او را ھمه ببينندآھسته خوانده و ازش خواھش می کند، تا آھسته  "ماه تابان"

  :از يک طرف  قبيح، چون ساخته اند، که بدعتی ست"ماه من" را "ماه مان"اماتورھای بيخبر از دنيا 

يه بسته شده اند، که کس اجازۀ تخطی از آن را  به ھم قاف"تابان" و "روان" و "مان"درين سه مصراع، 

ِ کل مجلس خطاب گردد، نه اين که "ماھتاب"  و"ماه"  بايد به حيث"عروس"و از طرف ديگر  !!!ندارد
  !!!  خواننده باشدِ"ماھتاب"وی تنھا 

 دست عروس و داماد می رسد، آھنگ "خينه کردن"و ) مصحفو آئينه ("صافُآينه م"  به که نوبت،بعد

  : را می خوانند، بدين ترتيب"ارينينا بح"

  !!!حنا بيارين، با دستش بمالين

  : خوانده می شود، که چنين است"بادا بادا"بعد ازين دو آھنگ، آھنگ 

  "بادا بادا، الھی مبارک بادا"

  . اھل محفلتمام نزديکان ايشان و به عروس و داماد و به  جمعی، ستی مبارکباددر واقع آھنگ آخرين، 

ًآھنگ متعلقات شعری خود را دارند، که بعضا ازھم فرق می کنند، ولی بدنۀ اصلی آنھا را ھمينھا ھرسه 

  .می سازد

باشد و استاد کابل  ساختۀ استادان خرابات  است،، که ورد زبان تمام کابليانفکر می کنم، که ھرسه آھنگ

  سه ترانه در تقديم اين"ه قاسم جوخليف" و به گفتۀ مردم " افغاناستاد قاسم" استادان موسيقی وطن؛ يعنی

. از ھمين خاطر است، که اھل خرابات اين آھنگھا را بھتر از ھمه کس خوانده اند. رول عمده داشته است

استاد شيدا استاد سراھنگ و استا نبی گل و استاد رحيم گل و نتو و غالم حسين و استاد استاد قاسم و استاد 

نده اند، ولی آنچه را اخودر عروسيھا  خرابات ھرکدام اين سه آھنگ را  استادانرو استاد رحيم بخش و ديگ

  .بی ھنبازسخت ممتاز است و نده است، اپرتمکينش خوحنجرۀ و استاد قاسم با آواز 

 و سبک خاص و زشدند و زنان کابلی با آوا ھمين آھنگھا در عروسيھای خانگی ھم بسيار خوانده می

  .می خواندندزيبا و گوشنواز  پرسوز خود، ھر سه نغمه را بسيار

ِشود به قشر نسبتا مرفه مردم کابل،  نکاتی را، که در مورد عروسی و متعلقاتش نوشتم، بيشتر مربوط می ً

چون توده ھای فقير و ھردم شھيد ما ازين نعمتھا به ھمان اندازه بی بھره ھستند و بودند، که تمام محرومان 

 !!! وطن


