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  ٢٠١٤/ ١٢/ ١٤                                   کانديد اکادميسين سيستانی                                                         

   پښتون انزند ذھن ومول،پښتويھای ډلن
  

ز شناخته نيست،اما جزئی ا گويندۀ اصلی آنھا معلوم و  اند کهیھا،  تک بيت ھای فولکلوريک ومردميلند

 .دو سوی خط ديورند زندگی ميکنند بيشتر درافغانستان و سراسر زبان است که در ادبيات شفاھی مردمان پشتو

مخاطب اکثريت لنديھا، که  سروده شده اند، اما از آنجا اشخاصیتوسط چه  ھيچکس نميداند که لندی ھا در چه زمانی و

و زمان بازگشت شان معلوم نيست و يا  جوانان مورد نظر زن دار اند که به مسافرت رفته اند   يا دارمردان نامزد
  .آنھا پيغام داده ميشوددخترانی اند که برای ديدار برسرچشمه آب به 

کنم که  ميدر ھرحال، دراغلب لنديھا سوز وگوداز فراق يار و معشوق مردانه بچشم ميخورد، بنابرين تصور

 مرد مورد عUقۀباديدار امکانات محروم از لذت جنس مخالف و  و دم بختدختران زنان و بايد گويندۀ اکثريت لنديھا، 

  .  نيست زندگی روستائی جامعۀ پشتوزبان  باشند و اين دور از واقعيتشان

 ، از رشد وانکشاف  واتنيکی و سياسی و مذھبییعوامل مختلف جغرافيايبنابر افغانستان،  نجامعه پشتوزبا

از وحکومتھای افغانستان در طول تاريخ، باوجود استفاده شده اند دار نرخورب]زم اجتماعی واقتصادی وفرھنگی 

 ھنوز ھم درمراحل زندگی تاآنھا بنابرين و، نيروی رزمی اين مردم، کاری مفيد وبنيادی به نفع اين مردم نکرده اند
يکنند،ھيچ پدری زندگی م روستا ھای فقير درميان طوايف پشتون که در دره ھای تنگ و. ماقبل فيودالی بسرميبرند

ًواغلبا ميزان طويانه آنقدر زياد است که داماد اگر پولدار نباشد، . دختر خود را بدون گرفتن طويانه به شوھر نميدھد

ھای دور سرزمين مجبور ميشود برای پيدا کردن مصارف عروسی و پرداختن طويانه دست به مسافرتھای طو]نی به 

شکی نيست که اين . است سالھا را درانتظار بازگشت نامزد خود بگذرانددست بزند و دختر نامزد دار ھم مجبور

ن آتش  می پرد، گاھی دلش از فراق يارچناو]نی وقتی به ياد نامزدش می افتد ،خواب از چشمانشدختردر شب ھای ط

يک لندی پديد از آن وقتی آنرا برزبان جاری ميکند، که نقش می بنددنش ھذ در معنايی پرميگيرد که الفاظ موزون و 

ھنی ديگرجاری ميشود و به عنوان دمی آيد و فردای آن با حکايت آن لندی به ديگر دختران ھمسن وسال،از دھنی به 
  ً:مثU. تک بيتی آھنگين ورد زبان دختران جوان ميگردد و آن لندی بزودی درسرتاسر روستا پخش ميگردد

  می اور واخلی مينه   کميس لمبه شی تن  په ھرګړی چی را په ياد شی    

   عشقم آيی ی ممبه يادايکه ھرلحظه (

  ) دھد  آتش ميگردد و مرا درمی پيراھنم 

 که بيشترين بخش لنديھا توسط زنان و دختران استنباط کرد  در ھرحال،ازمضمون عمومی لنديھا ميتوان 

 لنديھا آرزوی ازرا در بسياری  زي، مسافرت رفته اند، سروده شده اندبه که  بود مردان شان  به ياد،جوان پشتون

شود که يبيان م انتظار  تلخیاشتياق ديدار و ھمراه با  از دور،یلبخند يا ،به خانهدلدار شت گ بازوديدار دوبارۀ يار،
نھايت وفا وصفا سالھا منتظر در   خوددلدار آرزوی وصال يار وديدار به وننشاندھندۀ اين واقعيت است که زنان پشت

 تلخطعم ی ډبا گفتن و زمزمۀ لن ز پا خطا نميکنند و شبھا را با نظارۀ ستاره گان به صبح می آورند وميمانند ودست ا

  . انتظار را تحمل ميکنند

گردآوری اکادميسين سليمان ]يق که از سوی » لنديھا،الگوی جھان بينی پشتون«در مقاله ای تحت عنوان 

تعدادی از  ، به چاپ رسيده استا،درجلد دوم  طورضميمه درکتاب پژوھش در فرھنگ باستانی وشناخت اوستشده و

اين کتاب به ھمت آقای . آمده است) ]يق(منظوم آنھا از قلم شاعر ذولسانين  افغانستاندری  با ترجمه لنډيھای پښتو

  ھمان مقاله در اخير کتابْعUوتا.به چاپ رسيده استدرپاريس  ١٩٩٨مسعود ميرشاھی از سوی انجمن رودکی درسال
   .نيزديده ميشود »شعر زن درافغانستان«

ور شناسان افغان  باورمندند که لندی لبسياری از فولک«:يسين ]يق در بخشی از مقدمه اش مينويسداکادم

افغانی بخش مھمی از ثروت ادبيات عاميانه است و ميتوان باسر بلندی آنرا به حيث فرآورده تجربيات و ارثيۀ 

يکی از خصوصيات عمدۀ  لندی فطرت آھنگين آنست که بدون تکلف در قالب . ان ارائه کردگرانبھای مردم ما به جھاني
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از ....ده ھا ميلودی می نشيند و به ھنرمندان موسيقی و آواز امکان می دھد تا ملودی ھای جديدی از آن بيافرينند

شعرزن ( ».ستانی ما رھنمائی ميکندنظردرونمايه تاريخی، لنديھا رشته ھای ظريفی اند که ما را تا عمق گذشته ھای با

  )٣٠٢درافغانستان، ص 

از نظراين قلم، لنديھا عUوه بر اينکه دارای فطرت آھنگنين اند و برای موسيقی نوازان الھامبخش ،از لحاظ 

از خواندن اين لنديھا . نيز می باشندزبان پشتون وموقف زنان درونمايه، روشنگر وضعيت اجتماعی جامعه پشتو

شرايط ناگوار اجتماعی قرار دارند و تحت ظوابط سنت ھای مردسا]رانه،از خود  يتواند درک نمايد که زنان درانسان م

 کوزه ، برای آوردن آب دختریھيچگونه حق و اختياری ندارند و ازانتخاب ھمسر محروم اند و بنابرين ھمين که

 آب، چشمش به مردی جوان و شيک پوش از  ميگذارد و از چارديواری خانه بيرون ميرود و درگذرگاهفرق سربر

محله اش  می افتد، در ھمان نگاه اول ، يک دل نه که صد دل عاشق و دلباخته آن ميگردد و مرد جوان نيز که در 

 لبخندی بسوی او ا  حفظ حيحسرت ديدار دختری جوان و زيباروی می باشد، ھمينکه چشمش به دختری بيفتد که با
ولی اگر پدر دختر راضی به اين اسد وخود را به صد در ميزند تا آن دختر را از آن خود نمايد، ميزند، سراز پا نمی شن

ر آ ب ديدار ميکنند وصلت نگردد،گپ بجای خطرناکتری ميکشد يعنی دختر وپسر بازھم درکنار ھمان گذ

 طرف پدر واقارب دختر ولو ازوقرارميگذارند تا باھم فرارکنند، .  می قبول دی،جدائی نه قبلومهمرگ:وميگويند

با آنکه اين گونه حوادث بارھا و بار ھا اتفاق افتاده است، اما ھنوز ھم دختران  .دستگير و به مرگ محکوم گردند

مرگ را برجدايی ازمردی که عاشق اوست، ترجيح ميدھند و فرار ميکنند ولو يک روز بعد يا يک ھفته بعد دستگير و 

  .کشته شوند

 داماد آن شرايط را می ً غالبا شرايطی  را پيش پای داماد ميگذارد کهبه چنين وصلتی باشد،واما اگر پدر موافق 
پذيرد و اگرتوان ادای اين شرايط را نداشته باشد،مجبور ميشود برای ادای شرايط پدردختر به مسافرت ھای طو]نی به 

ن ادای شرايط پدرش را نداشته باشد، شھرھای دور از زادگاھش دست بزند و اين امر برای دختری که نامزدش  توا

. از دختر نامزد دار را تسکين ميدھدددارد که سوز وگرا خيلی زجر دھنده است و درچنين حالتی،لندی، حکم مرھمی 

در ياد يار و شوھر آينده ) لندی(دختران جوان منتظر مرد دلخواه شان، با سرودن تک بيت ھای سوزناک و پرمعنا 

  . يسوزد و ميسازد،دلش را تسلی ميدھد و م

سروده شده طرد دشمن  وبرای دفاع از وطن مردان  ھنگامه ھای رزمی ومبارزات وصفبرخی از لندی ھا در 

 که برای تشويق مردان به جنگ و بدست آوردن پيروزی بردشمن ندامادرانی  بازھم بيشتر زنان وھااند که گويندۀ آن
  ً:مثU .شده اندسروده 

   چی د ھمزولو را له نه شی پيغورونه شی      نه  جانانه جنګ نه په شا

  ارا          گردانی نگزميدان رون

  که تاب طعن ھمسا]ن ندارم

 که درتمام فصول سال از يک محل به محل کوچیزنان  نشان ميدھند که از سوی ح به وضوھاډيبرخی از لن 

  :ديګر ييUق وقشUق ميکنند، سروده شده اند 

      په سربه پنډی چلوم په زړه غمونه    کډی وار دی دسبامی بيا

  )فردا باز نوبت کوچ  است،برسرخود بار ودر دلم غم خواھم برد(

يکی .  باشد رفتهسخن لذت وصال يار که در آن ازميتوان دست يافت به ندرت به لندی ھای خيلی اين ميان در 

  :با شما شريک ميکنماينجا  درکه نی کرد عمو آقای فارانی برايم خواندازينگونه لنديھا کمياب را 

   چوينهیک دی وبډ می دخاموشيدوي  ت      ه  ړ را کم کږدسينی زور دی ل

  )پستانھايم از شيرخام پراند مبادا بکفند ، م کنام کفشارسينه ات را برسينه (

  . استمنظور ازپستانھای پراز شير خام،دوشيزه بودن دختر است که تا ھنوز دست ھيچ مردی به آنھا نرسيده

 لنديھا را با ازی بخشيم، دريابی ھا ډلندرون  زن مظلوم ومحروم پشتون را از وضعيتآنکه بتوانيم برای 

  :در ذيل می آوريم  ) ٣١٣ تا ٣٠٢ صفحات (»شعر زن درافغانستان«کتابازآنھا منظوم ی درترجمۀ 

  تا د سفرموزی په پښو کړی           د زيړو ګلو باغ په چا سپاری مينه
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  ه بھر سفر به پای کردیموز

  چه شود سرنوشت اين ګل زرد؟

   زړه يی زما په زلفوبند دی را به ښينه     جانان چی ځی مخ ته دی ښه شی  

  رگباشد نګھدارش م يارم خدا می رود

  باز می آيد،دلش در بندزلفان منست

      په مسافر آشنا می نه شته دا]نونه بارانه ورو ورو پری وريږه   

  سته ای باران زور آور بباربرسرش آھ

  برسريارم نباشد سقف ودا]ن درسفر

     مرګ می قبول دی جدايی نه قبلومه   جدايی راغله ]ری دوه شوی  

  راه ما ازھم جداشد،وقت ھجران ميرسد

  مرګ را دارم قبول اما جدايی مشکل است

  دلويی ]ری مسافره            په ديدن موړ شوی که مخ بيا در واړومه

  ای مسافرسيرشد چشمانت ازديدار من

  ردانم بسويت بازروی خويش را ؟گيا ب

  زما دليری وطن ياره          رنګ می دی ھيردی په نامه دی ناسته يمه

  شتی کجا ھستی؟گزپيشم رفتی ودور از وطن 

  ت رفته از يادمگرچه رنگبه نامت می نشينم، 

  ھمزولی جونه     در پسی ژاړی د وطن  ای مسافره آشنا راشه   

  ردگسوی ملک خويش ای يار مسافر باز

  اشکريزان دختران ھمسنت بھر تواند

  کوم مجلس څراغ يی ؟        زه دھجران په تاريکه کی ناسته يمه ته به د

  چراغ بزم که ھستی، ندانم دلدار    

   منم نشسته به تاريکنای شام فراق

  دی له آشنا نه بيله يمهزه ھغه مسته  ليUيم             که می رنګ زيړ 

  يش ازاينپمن ھمان ليUی مستم که بودم 

  دور افتاده ام  ار زرد است از دلدارگرن

    ما به له اوښکو په مخ جوړکړای سيUوونه که په ژړا جانان مونده شوای    

  ريه می آمد بدستگر با گشته گمگدلبر 

  از سرشک خود روان ميساختم سيUبھا

  ار کی           سپوږمی ته ګورم شپه سبا راباندی شينهستا د راتلو په انتظ

  در انتظار آمدنت من تمام شب       

  اه به مھتاب می کنمگتا صبحدم من ن

  ی ھلته دی چی ته يی           نصيب قسمت می له تا لری ګرځوينهمزړه 

  يش توست    پبه ھرجا که باشی دلم 

  دست دورـنگرا قسمت از تو فــم

  ګوره چی شين دی        داسی می زړه در پسی شين دی وبه مرمهآسمان ته و

  يرد در شامگ بگق رنــانی که شفنآنچ

  رم خون شده در ھجر تو من ميميرمگج
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  ځمکی په مخ ډکی ولی ځينه     ځکه د  بيلتانه غرونه په ژړا کړل   

  ريان شدندگان گکوه ھا از دوری دلداد

  نميروند اکنون لبالب جويباران در زمي

  باد ده چی می ھرلوری ته وړينه غم ايری کړم        رضا د، بيلتانه وسوم

  فراق سوخت مرا، رنج ساخت خاکستر

  سويم که برد به ھر رضا به باد بدادم،

  بيلتون دی وسومه جانانه         سړی اوبه د وصل راوړه مړ به شمه

  ند وسوختگشرار اف آتش ھجران مرا اندر

  !خود برمن بريزردم آخر آب سرد وصل ُم

  تا وی نن ځم سبا به راشم             جانانه مياشتی دی شميرم تيرشوه کلونه

  می روم امروز وفردا باز می آيم فتیگتو

  حساب سالھا دارم،شمار ماه ھا کردم 

    دجدايی خبره مه کوه مينه   توره را واخله سر می پری کړه      

  به تيغ تيز جدا کن سرم ز پيکر من

  و ای محبوبگسخن زجدايی مر گم

  څراغه بلی لمبی وکړه           وروستی ديدن دی بيا به نه وی ديدنونه

  پرتوت را ای چراغ،امشب نما پرشعله تر

  واسين ديداريار است اين دګر ديدار نيست

  ديدن په لک روپی ارزان دی           پلومی باد واخيست وړيا دی وليدمه

  ارزان بودديدن رويم به يک لک روپيه 

   مرایچادرم زد،رايګان ديد باد يکسو

  زما د غرونو پناه ياره          سپوږمی ته ګوره زه په بام  و]ړه يمه

  توچون کوه ھا حايل شدند درميان من و

  کن تماشاماه را،من ھم به بام ايستاده ام

  زما ديار د راتلو ږغ دی         پرسترګوځم په بڼو ]ر جارو کومه

  امروزيارم ميرسد:زه استھرطرف آوا

  می روم با چشم وره جارو به مژګان می کنم

  آشنا می بيا وطن ته راغی          زه په خندا يم نری سترګی تورومه

  آشنايم پس به ميھن آمد و من خوشدل شدم

  می کنم با سرمه شھU چشمانم را سياه

  ډکه ومهکه ديدن کړی ګودر ته راشه        زه به منګی په لپه ورو ورو 

  کنارچشمه ساران آی،اګرديدار ميخواھی

  کنم با دست خودپر کوزه را آھسته آھسته

  مرور يار که می پخU شی         زه په سروشونډوزاری ورته کومه

  ش با لب سرخ زاری کنمايند آشتی        برــرآزرده يارم کگ

  ی دينهړی راوټی کی پراګم را پسی راشه        ما په منځودر ته ګ

  ذر آب ميروم،از عقبم بياگبه 

  پراته آورده امام  من در کوزه 



  
 

 

  ٥از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب  دوش خود نويسنده ميباشد، نوشته ھا به ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ذيل مگر در لندی ھای  د،شو دلدار شان مUحظه مي انتظار دختران وزنان جوان درلندی ھای فوق الذکر، سوز وگدازدر

يش پيغور من بجنگد و شکست نخورد، وا] برازن پشتون به مرد خود در دفاع از نواميس ملی توصيه ميکند که با دش

  :در لنديھای ذيل اين مفاھيم برجسته شده اند.وطعنه بزرگ خواھد بود

   چی د ھمزولو را له نه شی پيغورونه جانانه جنګ نه په شانه شی      

  ارا          گردانی نگزميدان رون

  که تاب طعن ھمسا]ن ندارم

  نونه  چی تږی نه شی دھجران په ميدا   چی جنګ ته ځی خولګی می واخله  

  ونم ببوسگر ميروی لبھای ميگچون به سن

  ردی تشنه کامگتا به ميدانھای ھجرانم  ن

    چی پرھارونه دی ګنډم خوله درکومه  ټوکری ټوکری په تورو راشی   

  ردگزخمھا خورده به شمشيرزميدان بر

  که لبت بوسه کنان زخم تنت را دوزم

  بری راوړی وينهچله دی ردشونډو سور شربت به در کړم       که له مو

  ردی سوی منگر بازگر به پيروزی زسنگ

  شربت لبھای سرخم را نثارت می کنم

  )]يقسليمان   از مقالۀلندی ھانقل پايان (

لنديھای ديگری نيز وجود دارند که خواندن بعضی از آنھا در روحيۀ جنگجويان افغان تاثير شگرف وارد کرده و 

  : گفته شد درجنگ ميوندمUلیدوشيزه از قول که ير داده است، مانند اين لندی تغيافغانی نتيجه جنگ را به نفع قشون 

  خدايږو ]ليه بې ننګۍ ته دې ساتينه        که په ميونـد کې شھـيـد نه شوې

    اگر درجنگ ميوند شھيد نشدى ،

  !خدا ترا ، براى بى ننگى حفظ کند

  کي ګلګUب و شرموينهچي شينکي باغ         خال به د يار له ويـنـو کښـېږدم

  ازخون يار بررخ نشانی خواھم گذاشت 

  که از ديدن آن گل گUب بشرمد

  وانان تل په تورو مرينهځ یکه بری نه و       یړتــــوره کــوی بــری به خــپل کـــ

  پيروزی  را از آن خود کنيد شمشير بزنيد و

  اگر پيروزی نباشد، جوانان ھمواره با شمشير ميمرند

  وطن موخپل دی په سرو وينويی ساتونه        !وانانــوځـــی په خـــرچ وھـــئ تـــور

  ای جوانان، شمشير را محکمتربزنيد 

  وطن ازماست با خون خود آنراحفظ  ميکنيم 

  وينهګنړغازی زلميانويی په توپکو             ـــيـژیګنړچھــــاونی په توپــو  نه 

  قشله با انداخت توپ ويران نميشود

  غازيمردان با تفنگ خود آنرا ويران ميکنند

  پايان

                                            


