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  غريب ښه نه ښکاری چه اغوندی بخمل

  طـــــــنز موزيکال

دۀ عزيز لطفاً پيش از خواندن اين نوشته لنک ذيل را باز کرده و به خواندن زيبای پشاوری خوانن
  :  گوش نھد  "گلنار بيگم"به آواز 

ed=relatUE&feature=OXkaZUyI9om/watch?v.youtube.chttp://www 

، خوانندۀ "شکيله ناز"لطف نموده آھنگ بعدی را ھم بشنود که به آواز گيرای چه ميشود که و 
  :مشھور پشاوری، بوده و يادآور آھنگھای قديم آن ديار ازيادرفتۀ ماست

=relatedlY&feature=Vw5ZU336V/watch?vom.youtube.chttp://www  

و ازين چه بھتر که سومش ھم از  "چيزی که دو شد، سه ھم ميشه"مثل آزمودۀ کابلی گويد که 
وقتی دو . مبارک موسيقی باشد؛ ھنری که زنگ از دِل ُپرَمنگ برميکندو ساحۀ ھنر ارجمند 

نيديد، چه خوب است که کليکی ديگر خواندن زيبای پشتو را به آواز گيرای ھنرمندان پشاوری ش
نيز فرموده و يک آھنگ قشنگِ پشتو را به آواز خوانندۀ جوان و با استعداد افغان، دوشيزۀ طناز 

  :بشنويد "فرزانه ناز"

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=MVjgkFsRZf0&NR=1 

از زيباترين ترانه ھای اين  فرزانه "ينه يمينه مِ نه يم، توله مِ يِ پيغله پښتنه يم، زه په تا باندی مَ "آھنگ 
از ھمين رو خود را . فرزانه اص<ً زادۀ بغ<ن است، ولی پروردۀ کابل جان. نواخوان جوان است

انگيز است که آتش به خرمن نقدر زيبا و شررفرزانه آ آھنگھای. مينامد" پيغله د کابل"کابلی و 
د  پيغله د کابل،"چه ميشود که آھنگ . محفل زده، مردم را به شور و وجد و حتی پايکوبی می آورد

  :را نيز بشنويم؟؟؟ "کابل يم وفاداره يم
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http://www.youtube.com/watch?v=sL1qYm9bWSU&NR=1 

  
اگر از تمجيد ھنر فرزانه جان ناز بگذريم که از تعريف بی نياز است، ميرويم به دو آھنگ اولی 

اصل اين . که ترانه ھای قشنگ پشاوری اند و ھردو از قديم و نديم به گوشھايم آشنا و نوستالژيک
وقتی روی تصادف ھمين امروز به ھردو . ی خردسال بودم بخاطر دارمآھنگھا را از زمانی که طفل

به خاطر آوردم زمانی را که کودکی شش ھفت ساله . برخوردم، به آن طرف شست سال ُگذار شدم
  :بودم و زمستان بود و يک روز جمعۀ آفتابی

نخورده ھنوز نان چاشت را، که در روزھای جمعه و آن ھم در زمستان معموBً مکلف ميبود، 
پدرم که بر زبان پشتو تسلط کامل . راديو چاBن بود و آھنگھای پشاوری را پخش ميکرد. بوديم

در آن زمان مثلی که خواندنھای پشتو در راديو . داشت، با اشتياق ترانه ھای پشاوری را مشنيد
. ميشنيد ازينرو پدرم خواندنھائی را که از پشاور پخش ميشد،. کابل ھنوز رونق خوب نگرفته بود

به ھر صورت؛ نزديکيھای چاشت است و آفتاب خانه را خوب گرم کرده است، در حدی که ھمه 
  .م آئينه و زير آفتاب ط<ئی نشسته اندصندلی بيرون و در دَ پته ھای از 

سرخ و تکمه ھای َبل َبلی برای برادرم که چار سال ) مخمل(مادرم يک کرتی فيشنی از تکۀ بخمل
با صد شوق تمام بقچه ای را آورده و پدرم را با لقبش خطاب کرده و . دوخته از من خردتر است،

برای بچۀ نازادانه ات يک چيز (».ميک چيز بسيار خوب دوختي تنازادني بچۀ برِ « مژده ميدھد که 
فاروق . بعد کرتی بخمل را از بقچه بيرون آورده و ميخواھد به تن فاروق کند ).خوب دوخته ام

و خوشخوی نبود و حق و ناحق اُشلـُـق ميکرد و ) خاسته(ی که ھمان روز از پھلوی چپ خيستهمثل
ق کرده بود و با اين حال مادرم ميکوشيد که آن کرتی واوائی را به تنش کند و فاروق شِ . نارام بود

حوال در ھمين اثناء اناونسر راديوی پشاور جمله ای را مطابق حال و ا. از پوشيدن امتناع ميکرد
  :ما گفت؛ گفت

  "غريب ښه نه ښکاری چه اغوندی بخمل"

  :پدرم از خنده ُضعف گشته گفت
  »!!!شاھدی از غيب آمد« 

  :و بعد آن جمله را ترجمه کرد که

  »!!!آدم غريبه نمود نميته که بخمل بپوشه«

سخن خنديديم و حکمت خدا را بنگر که بعد از گذشت شست و چند سال اينک آن  اهق هاق هو بعد ھم
  !!!ميگردد و ھمان صحنه و ھمان حال و ھوا و فضاء ظاھرشده تداعی 

مادرم که رحمت حق بر روانش باد، مانند بسا مادران ديگر کابلی در خياطی مھارت بسيار داشت 
وضع اقتصادی ما خوب نبود و قدرت آن را نداشتيم که . ميدوخت بدست خود و کاBی ما را 

ھای ما را با "کاB"ازينرو مادرم تمام لباسھا و باصط<ح خود ما . ماجورۀ دوخت لباس را بپردازي
 "ِسنگـــِـر"مادرم اين ماشين را . ميدوخت Singer "زينگر"ماشين دستکی ساخت جرمنی بنام 

بعدھا که زبان المانی را ياد گرفتم، پی بردم . بودSinger ميناميد که تلفظ مروج وطن ما از کلمۀ 
، مادرم با "سنگـــِـر"و يا " زينگر"به ھر صورت خواه . است "رــَـينگزِ "اصل  در "ِسنگـــِـر"که 

. ھمين ماشين با افتخار کار ميکرد و غره بود که چنين ماشين شيک و نامداری را در اختيار دارد
مال جرمنی گرچه . و واقعاً که مال جرمنی نام داشت و از شھرت فوق العاده ای برخوردار بود

. بود "گــُــتــَکی"بود، اما بادوام بود و سالھای سال کار ميداد و باصط<ح کابلی نبھا و گراقيمت 
ً . به کار ميبردند * "ُملـَمQع"و  "ُسست"را معموBً در مقابل  "گتکی"کلمۀ  با کاف را " گتکی"بعضا

  .دردنتلفظ ميک "ُکتــَـکِی"عربی و بشکل 
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غريب را نميزيبد که " معنای دری؛ "وندی بخملغريب ښه نه ښکاری چه اغ" ضرب المثل گزندۀ
غريب را مخمل "(غريبه بخمل نمود نميته" و اگر بزبان عوام کابلی گوئيم، را ميدھد" مخمل بپوشد
  .ميشود) نمود نميدھد

  :آن را معرفی ميکنم تایدو از جمله ما ھم مترادفھا دارد و من کابلی اين مثل پشاوری در دری 

  »؟؟؟برنجی آدم غريب و گوزِ «                     ــ                 

  !!!باشد چلو و برنجو پلو  محصولِ  که گوزیکجا و دم مسکين يعنی آ 

  »ک<ی بخمل؟؟؟ و سر کل« ــ                                      

  )ک<ِه مخمل؟؟؟ و سر کل(

بل در غم کل و کور و طنزپران کاگرچه کِل بيچاره ھم دل دارد و ميخواھد فيشن کند، مگر مردم 
  .نددی ميپرانو مثل) کنايه(کيانهو کدام مطابق حال شان وجيزه و َکور ای ھرند و برت نبودل و شُ شَ 

ن يشايان احسن ختامی و چه  يم؟ابيار حسن ختامیا با موزيکال ر ۀطنزيباک دارد که اين چه 
  :مست فرزانه جان ناز نغمۀاز يک ، غير سطور پريشان است

http://www.youtube.com/watch?v=KnqaVO7FBMA&feature=related 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضيحتو

مثمن و مسدس و مشبک و مسطح و مکعب و مربع و مجسم و منقش و "بر وزن  "ُملـَمQع"ــ  *
و " روشن کرده شده"کلمۀ عربی و در معنای ) ــ باب تفعيل" تلميع"اسم مفعول از باب ( "مکلف

و مراد از آن شعريست که ديع معنای ديگری دارد در اصط<ح شعراء و علم ب. است "درخشنده"
در . گر باشدکدام لسان د گرش عربی يايدمصراع يا بيت فارسی و /دری يک مصراع يا بيتش

ع"ديوانھای شعراء اين نوع اشعار را زير عنوان  Qع"می آرند که جمع سالم  "اتُملـَمQاست "ُملـَم.  
 "بی دوام" و" ُسست"ام<ً متفاوتی دارد و منظور از آن معنای ک" ملمع" امادر زبان عاميانۀ کابلی 

 و" مضبوط" و" بادوام"درين مفھوم متضاد  "ملمع". و شيئی باشد که زود خراب گردد
  .ميباشد "ُمحکم" و )کتکی"(گتکی"
  

 

  


