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برلین ــ  11می 2018

خلیل هللا معروفی

تذکــــر:
در نظر دارم الاقل ت َعدادی از مقاالتم را ،که برای پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" نوشته ام و همه
در آرشیفهای آن وبسیات موجود است ،در معرض مطالعۀ خوانندۀ گرامی "آریانا افغانستان آنالین" نیز
قرار بدهم .البته آوردن بالتمام همه نوشته ها ،که شاید به نُه صد تا هزار َدکه بزند ،از نگاههای مختلف برایم
نامقدور است .مقالۀ حاضر به تأریخ  22اکتوبر  2016نوشته شده و در صفحۀ همان روز پورتال منتشر
گردیده است.
(خ .معروفی ــ برلین ــ  11می )2018

بادا بادا ــ الهی مبارک بادا
جفت شدن ماده و نر بقای نسل حیوان را تضمین می کند و ازدواج کردن و زن و شوی شدن و به زناشوئی
رسیدن ،از خصوصیّات اجتماعی انسانها ست .در زمانه های نچندان دور ،که قید و قیدگیری زیاد بود و
تماس زن و مرد و به هم آمیختن ایشان غیر مقدور ،باالترین آرزوی جوانان ازدواج بود؛ و اوج و معراج
ازدواج ،مراسم عروسی و شب خینه یا شب حناء و شب زفاف؛ که عروس به خانۀ داماد میرفت .شاعر
بیهوده نگفته است ،که:
شب زفاف کم از روز 1پادشاهی نیست
به شرط آن ،که پسر را پدر کند دامــاد
(آرس) و "شاه باال" و
در ُملک ما "داماد" را در شب و روز عروسی" ،شاه" نامند و از "شاه و عروس" ُ
مراسم "شاهکانی" سخن گویند .در کشور همسایۀ غربی ما ،ایران" ،شاه" ما را "شاه داماد" خوانند؛ یعنی
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ــ این مصراع را در انترنت بدین شکل آورده اند:
شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست

من مگر همان شکل باال را بهتر و معقولتر می دانم ،که "شب" را بر "روز" ترجیح میدهد و آوردن "روز" در مقابل "شب" ،منطقا ً هم
درست است!!! ایرانیان ،که خود را بر انترنت و گوگل و مایکروسافت و  ...مسلط ساخته اند ،تمام کیف و کان دری/فارسی را به رسم خود
مرعی میدارند و ما دقیقا ً میدانیم ،که فارسی ایران را تا چه حدی به ابتذال بُرده است.
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گویا رسم و رواج ایرانیان نیز شاهی "شاه" و "داماد" را قبول دارد و به رسمیت می شناسد .در شرح
ترکیبات زیبای "شاهباال" و "شاهکانی" اگر گفته شود:
"باال" در زبان دری/فارسی در معنای "قد" و "قامت"(که هردو عربی ست) و "اندام" نیز استعمال میشود؛
چنان ،که گویند:
شه کس نداره!!!
قد و باالی َ
یا
قد و باالیته بنازم!!!
در عروسی های قدیم کابلی کسی از اقارب نزدیک شاه  ،که همقد و همسن و همسال شاه میبود ،در پهلوی
شاه بر تخت می نشست ،که او را "شاهباال" یا "شاباال" مینامیدند؛ یعنی "همقد شاه" یا "همقامت شاه" .پسانها
"شاباال" را از رستۀ بچه های نیمچه و خردسال انتخاب کردند ،که تا به امروز هم چنین کنند.
در رسم و رواج قدیم کابلیان از مراسم "شاهکانی" یا "شاه گکانی" نیز سخن رفته و آن چنین است:
که در ختم عروسی ،محفلی شاد و تمثیلی برپا می کردند ،که ضمن آن "داماد" بر تخت شاهی می نشست و
او کسی را از جمع مهمانان به حیث "وزیر" خود انتخاب میکرد ،که همچنان بر تخت جلوس می کرد .بعد
کسانی را به امر شاه به حیث مقصر و مجرم قلمداد میکردند .از بهر مثال شاه کسی را نام گرفته ،به جرم
کدام تقصیری متهم می ساخت و فی المجلس حکم میکرد ،که مجرم جزائی ببیند؛ مثالً فرمان می داد ،که:
فالنی به جرم فالن کوتاهی ،باید چنین کند و چنان .البته شاه جزاء را در قالبی انتخاب میکرد ،که قابل
اجراء و پذیرش باشد .از بهر مثال فرمان میداد ،که مجرم برای تمام اهل مجلس "ماهی و جلبی" حاضر
کند ،و او هم چنین می کرد .یا امر می کرد ،که فالن نفر به جرم فالن کوتاهی باید برود و دست فالن بزرگ
را ماچ کند .یا فالن کس و فالن کس برخیزند و باهم بغل کشی کنند ــ چون قبالً به شاه رسانده بوده اند ،که
آن دو نفر باهم جنگی هستند و بین شان کدام شکررنجی موجود است؛ بدین طریق میخواستند آن دو نفر را
باهم آشتی بدهند و کشیدگیها را از میان بردارند .و یا این ،که جزاهای نقدینه تعیین می کرد و از مجموعۀ
آن محفل دیگری میساختند.
در عروسیهای کابلی معموالً سه نغمۀ شاد و باتمکین صحنۀ موسیقاری مجلس را می آراست ،که عبارت
بودند از:

"استا برو" و "حنا بیارین" و "بادا بادا"
چنان ،که عادت سرچپۀ من است ،نغمۀ آخرین را در اول سر دست می گیرم ،که علت نوشتن این مقال هم
او شده است:
نغمۀ "بادا بادا" چنین است:
بادا بادا ،الهی مبارک بادا!!!
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بسیار حدس می زنم ،که سرایندۀ این نغمۀ دالرا ،انشاد آن را از مصراع اول رباعی "ابوسعید ابوالخیر"،
شاعر عارف قرن چارم ــ پنجم ماورا ُء النهر الهام گرفته است ،که بیشتر از هشت قرن پیش فرمود:
باز آ باز آ ،هــرانچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بتپرستی ،باز آ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگـر توبه شکستی ،باز آ

گرچه من با ادبیات عرفانی بسیار کم سر و کار پیدا کرده ام ،بازهم اگر در زمینۀ همین منظومه ،که از
اوج عرفان سخن میگوید ،تفسیری بدهم :حضرت "ابوسعید ابوالخیر" ضمن این رباعی مطنطن از طرف
کارگاه هستی ،به انسانها خطاب کرده ،گوید:
از درگاه ما دور مرو ،هرکسی و در هر دین و آئین و مشربی ،که هستی
اگر کافر باشی یا آتش پرست و بت پرست ،هرگز از ما دوری مجوی
چون در درگاه ما ،نومیدی و یأس هرگز راه ندارد ،پس:
اگر صدها بارهم توبه ات را بشکنانی ،بازهم به آغوش رحمت ما پناه بیار!!!
این شرح و تفسیر شاید هم درست نباشد ،برداشت من از آن مگر ،همین است.
عروسی های مردم کابل همیشه با ه مین سه آهنگ باشکوه دمساز بوده است و هیچ گاه دیده نشده ،که این
سه آهنگ در عروسیها خوانده نشود.
اولین آهنگ "آستا برو" ست و آن وقتی خوانده میشود ،که در جوشاجوش مراسم ،عروس و شاه وارد صحنه
گردند .سازنده این نغمه را در استقبال عروس سر داده و چنین خوا َند:
آستا ب ُرو ،مـــــاه مان آستا بُ ُرو
آستا ب ُرو ،سرو روان آستا بُ ُرو
آستا ب ُرو ،ماه تــــابان استا بُ ُرو
رامشگر و به گفتۀ شیرین مردم کابل" ،سازنده" خطاب به عروس ،او را "ماه مان" و "سرو روان" و "ماه
تابان" خوانده و ازش خواهش میکند ،تا آهسته آهسته قدم بردارد ،تا او را همه کس ببینند!!! بعض اماتورهای
نو ُچندُک و بیخبر از دنیای شعر" ،ماه مان" را به "ماه من" مبدل ساخته اند ،که بدعتی ست سخت قبیح،
چون:
ــ از یک طرف درین سه مصراع" ،مان" و "روان" و "تابان" به هم قافیه بسته شده اند ،که کس اجازۀ
تخطی از آن را ندارد!!!
ــ و از طرف دیگر "عروس" باید به حیث "ماه" و "ماهتاب" ُک ّل مجلس خطاب گردد ،نه این ،که وی تنها
و تنها "ماه و ماهتاب" خواننده و سازنده باشد!!!
بعد ،که نوبت به "آینه ُمصاف"(آئینه و َمصحف) و "خینه کردن" دست عروس و داماد میرسد ،آهنگ "حنا
بیارین" را میخوانند ،بدین ترتیب:
حنا بیارین ،با دستش بمالین!!!
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بعد ازین دو آهنگ ،آهنگ "بادا بادا" خوانده میشود ،که چنین است:
بادا بادا ،الهی مبارک بادا!!!
آهنگ آخرین ،در واقع مبارکبادی ست جمعی ،به عروس و داماد و نزدیکان ایشان و به تمام اهل محفل.
هرسه آهنگ متعلقات شعری خود را دارند ،که بعضا ً ازهم فرق می کنند ،ولی بدنۀ اصلی و شاهفرد همۀ
آنها را همینها میسازد.
فکر میکنم ،که هرسه آهنگ ،که ورد زبان تمام کابلیان است ،ساختۀ استادان خرابات کابل باشد و اوستاد
اوستادان موسیقی وطن؛ یعنی "استاد قاسم افغان" و به گفتۀ مردم "خلیفه قاسم ُجو" 2در تقدیم این سه ترانه
رول عمده داشته است .از همین خاطر است ،که اهل خرابات این آهنگها را بهتر از همه کس دگر خوانده
و اجراء کرده اند .استاد قاسم و استاد غالم حسین و استاد نتو و استاد سراهنگ و استا نبی گل و استاد رحیم
گل و استاد شیدا و استاد رحیم بخش و دیگر استادان خرابات هرکدام این سه آهنگ را در عروسیها خوانده
اند ،ولی آنچه را استاد قاسم با آواز باصالبت و پُرطنین و حنجرۀ پرتمکینش خوانده است ،ممتاز است و
سخت بی هنباز.
همین آهنگها در عروسیهای خانگی هم بسیار خوانده میشدند و زنان کابلی با آواز و سبک خاص پرسوز
خود ،هرسه نغمه را بسیار زیبا و گوشنواز می خواندند.
نکاتی را ،که در مورد عروسی و متعلقاتش نوشتم ،با تفاوتهای کم و بیش ،مربوط می شود به قشر دارنده
و نسبتا ً مرفه مردم کابل ،چون توده های نادار و هردم شهید ما ازین نعمتها به همان اندازه بی بهره بودند و
هستند ،که تمام محرومان و رنجکشان وطن!!!

 2ــ در شرح ترکیب "قاسم ُجو"(اصالً به واو مجهول)؛ رجوع شود به مقالۀ دیگرم ،که تحت لنک ذیل در "آریانا افغانستان آنالین" در
دسترس است:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/khalil_m_du_ostaaz_bey_anbaaz_saaz_o_aawaaz.pdf
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