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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ١٦برلين، 
  
 
  
  

  " بودۀ خراباتپوهنتون موسيقی، کوچ"
  

  مصاحبه با استاد فضل احمد
  

  ِ  کابلی آداب سخنگوئیدری سره  و 
  

 يکی از امير، با استاد فضل احمد ــ وارسته و مبارز افغان، جناب پيکار پنويسندۀشاعر و مصاحبۀ جالبی را که 
شنيدم و . انجام داده اند، شنيدم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" برای پورتال  هنر طبله نوازی ــچهره های درخشان

ی؟ لذت من صرف نظر ازينکه از ناحيۀ خود مصاحبه و متن معلوماتی و باارزشش لذتها بردم و ميدانيد، چه لذت هائ
  :از نگاه هنر موسيقی و تاريخ آموزش هنر موسيقی بود، از سه ناحيۀ ديگر نيز بود

  زيبا و سچۀ گفتاری کابلی" دری"ــ يکی از 
  نندخاصی را که کابليان ارجمند در هنگام سخن گفتن ُمراعات ميک" آداب" ديگر ــ 
  ميکندا متوده های مردم  وجهۀ ملی سخن گفتن، که نمايندگی از ذهنيتو سوم ــ 

  .اينک از خالل مصاحبه نکاتی را در هر سه زمينه بيرون آورده و پيش روی خوانندۀ گرانقدر پورتال ميگذارم
  

  :نمونۀ دری سچۀ کابلی
فتار است، که از مغز مردم کابل قديم برخاسته و اين گ" دری کابلی"ِ  محضِ "کابلی بودن"مهمترين نکتۀ قابل درک، 

خوشبختانه زبان عاميانۀ افغانستان، از هر منطقه ای که باشد ــ از شمال . کوچکترين اثری هم از خارج نپذيرفته است
باشد يا جنوب، از شرق باشد يا غرب يا مرکز افغانستان ــ زير تأثير  تهاجم فرهنگی بيگانگان نرفته است و شايد 

ست، و خوشبختم که خود از آن  کامًال بهره مندم و خوشبختانه از "دری کابلی"تأکيد مشخص من بر . هرگز هم نرود
  .سالهاست، که خود را مصروف تحقيق اين گوشۀ پرکيف زبان دری،  ساخته ام

ل زمين مکث کرده بنده در مدت بيشتر از دو دهه نه تنها بر اصطالحات و کنايات و امثال و حکم عاميانۀ مردم کاب
در صيات دستوری، که از بسا جهات با دستور ادبی ام، بلکه اين لهجه و وجهۀ زيبای زبان دری را از نگاه خصو

تا جائی که به مشاهدۀ من رسيده است، زبان عاميانه باريکی هائی . تفارق و تمايز قرار دارد، نيز زير تحقيق گرفته ام
  .دست نيافته استکه بدان حال بدان نپرداخته و يا را در بر دارد، که زبان  ادبی تا 

پس . گويندگان زبان عاميانۀ ما هللا الحمد بسيار و بيحد و حصر اند و راهیِ  همان راهی هستند، که تاکنون پيموده اند
دری بنا گرديده و به ابتذاالتی دچار گردد، که زبان ادبی " لکه دار"تا سالهای سال بيم آن نميرود، که دری عاميانه 

 را از نم، که نمونۀ چنين دری سچه و ناباز خوانندۀ ارجمند دعوت ميک. بر اثرگذاريهای بيرونی، مبتال گرديده است
صفحۀ صوتی و (بشنوند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"زبان استاد فضل احمد در مصاحبۀ ايشان با پورتال 

  )تصويری
  :صاحبه استدراک کردم نمونۀ کلمات زيبائی را که از خالل م

   ينرمشق و تم=  رياضت      
  پدر، قبله گاه=  آغا            
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  سهم گيری در يک دسته و گروه=  دسته داری  
  پشت سرهم، پياپی، بصورت منظم=  سر به سر   

  

  :آداب سخنگوئی عوام کابلی
 و باريکی هائی را مد نظر ميگيرند، ايشان ظرافتها. ندگفتن، از ادب خاص کالم برخوردارمردم عوام ما حين سخن 

  :مثًال .  از آن بی بهره است"معيار"که زبان ادبی و باصطالح 
  .و غيره استفاده کنند" گلها بروی تان"يا " گل برويت "ب بوی و تعفن سخن گويند، ترکيــ اگر بخواهند از ناپاکی و

: مثًال گويند. را بکار برند" تاندور از جان "يا " تدور از جان"ب ــ اگر بخواهند از بيماری خود حکايت کنند، ترکي
  .دم  درد ميکردور از جانت مريض بودم، يا دور از جان شما کمر

 را بکار برند و مثًال )دور از حاال("دور از حالی"ی با ديگران حکايت کنند، ترکيب ــ اگر از مريضی گذشتۀ عزيز
  .فالنی جان دور از حالی بسيار مريض بود: گويند 

چشم (را جهت رفع نظر" گوش شيطان کر"ــ اگر از بخت و صحت و سالمت و سعادت کسی چيزی گويند، ترکيب 
  .داستعمال نماين)  بد، زخم چشم

  .را استعمال نمايند" هفت کوِه سياه در ميانه"قصه کنند، ترکيب " شآمت"و " بد بختی"ــ اگر بخواهند از 
را " بی ادبی معاف"هم " بينی خميری"ترکيب اعات ميکند، که حتی برای استاد فضل احمد آنقدر ادب کالم را مر

 و اين منتهای ُمراعات ادب کالم است، ». بی ادبی معاف، يک بينی خميری ميکنيم«: مثًال ميگويند. بکار ميبرند
  .شمرده نميشود" قباحت کالم"، اصًال کدام " بينی خميری کردن"چون استعمال ترکيب 

در جمله است، که بخاطر رعايت " صاحب"ستاد در کالم خود بسيار استعمال ميکند، بکار گيری کلمۀ از کلماتی که ا
 جناب پيکار پامير سخن ميگويد، از استعمال  معززی نظيرو چون استاد با شخصيت. فته ميشودبزرگی مخاطب، گ

  .به کرات و فراوان استفاده مينمايد" صاحب"کلمۀ 
  

  :وجهۀ ملی سخن گفتن استاد
. استاد فضل احمد وقتی سخن ميگويد، کوچکترين احساس تبعيض قومی و منطقوی و زبانی از آن استشمام نميگردد

  : مثًال ميگويد که 
  ».پوهنتون موسيقی، کوچۀ خرابات بود« 

  
 جمله که عالمی صداقت در آن نهفته من همين جمله را بحيث عنوان مقال قرار دادم، چون صرف نظر از محتوای

کته را نيز نشان ميدهد، که ايشان در برابر کلمات پشتو، کوچکترين احساس نو عين واقعيت را بيان ميکند، اين است 
ده مينمايد، و ااستف" پوهنتون " و مأنوس، از کلمۀ زيبا و معمول و اخالص در کمال صداقتايشان. ندبيگانگی نميکن

 بايد . می آرندرا بر زبان" دانشگاه"اخر، کلمۀ ر و يا تفمتعصب، که از روی تظاه" خشکه مقدسان"مانند بعض ه نه ب
ولو کلمۀ دری بوده و ساخت زيبا و آهنگ خوش هم دارد، اما در بين مردم ما تداول پيدا نکرده " دانشگاه"بگويم، که 

  .و از جملۀ لغات نامأنوس بشمار ميروداست 
، که  شريف را با عين صميميتی بر زبان می آردوز و مزاردهای گرامی هرات و قندهار و قن شهراستاد فضل احمد
  .حضرت کابل را

 شنوم، طرز ديد توده های مردم ما به يادم می آيد، که در آن کوچکترين غش  را میگفته های استاد فضل احمدوقتی 
ن من شخصًا بعد از مطالعۀ روحيات و وجنات مردم عوام ما، بدي. ی از تعصب و تبعيض سراغ نميگرددنه ااو نش

  : کهنتيجه رسيده ام
 قومی را برسميت ايشان نه تعصب. اصًال زاده نشده است" تعصب"کلمۀ ،  ما در بين توده های مليونی مردم

عوام الناس ما همه، بدون استثناء خود را .  و غيره رابی نه تعصب زبانی را و نه تعصبات منطقوی و مذهميشناسند،
  !!!!  برميخيزندنيز ن تا پای جان بدفاع  تنها ميبالند، بلکه از آخود نه" افغانيت"دانسته و بر " افغان"
  
  
  
  
  

 


