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  ٢٠١۶/ ١٢/ ٢٣                                                                                              کانديد اکادميسين سيستانی
  

   ولی نن دښمن سو؟ دوست پرونی د پښتنو
  

  : بيلګیدوهسنګ د پرونی  دوستی  سياه د

  
 : صبور� سياه سنگ

      

 ...ـپل مــکان  په خمي ونه مـسـتقلکـه 
  

   )از سايت فرداانتخاب (

 

                                                                                                                      

                                  صبور   سياه سنگ ... کـه مـرگ دنبالم افتاده یني بیھـمـ

 hajarulaswad@yahoo.com                    ني به کشـتار ھــزاران باره ام مـنشـکمـربسـته

  "عبدالـرحمـان                       " 

     

   ھــو اي

 نيخـواندن ا  با شــودي خـواھـش مـنند،يبيمـ" دشــمـن" را نهيي از آروني کـه جھـان بی آناناز
  .  نرسـانندبي خـود آســی نرگـسینبشــته به خـوابھـا

  نه؟گاي باي شيخـو

رانده   راسـت را بر زبان ني درسـتترده،ي نامـيیکـه ھـزارهء ســوم را آســتانهء آدمگـرا ھـر
نـژاد،  "اديبر بن  کـه دگـر آدمھـا زندگان و مـردگان شــان را یخـوشـبختانه در روزگار. اسـت

  . ميکـني مـی زندگگـذارند،يقـفـس قـفـس به تمـاشـا نمـ" زبان و زادگاه

 درسـت ايآ"  :  بوددهي از عـبـدالرحمـان پرسـی ابلھـش،ي و سـه سـال پیصـد و س سـه نديگـويمـ
 هي غـــورليمھـمـند و ا  عـبـدالراشـد، دودمـان ســربن، تبار سي از خـانوادهء قـاکانتياسـت کـه ن
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 دانسـتيو او کـه مـ" آمـده بودند؟  تا شـانزده از قـندھـار به پشـاور زدهي سـیاند، و در سـده ھـا
  :  است، در پاسـخ سـروده بودنيننگـ  چـقـدر ني چـرکـیداشــتن ھمچـو دغـدغـه ھـا

  له عـشـقهی دی سـر و کار مـم،ي عـاشـق زه

  نه مـومـندم،ي ی نه داوودزل،ي خـلنه

  اسـتدني ام مھـر ورزشهيپ. مـن دلـداده ام( 

  )ی نه مـومـند، نه داوودزلم،ي خـلنه

  ! دييمگـو از عـشـق سـخـن

شـمـارهء ھـفـتم  انگلسـتان در / چاپ لندن") تلخـدارو: "گـرينام د ( The Tablet  نامــهء ھـفـته
  :  آن آمـده اسـتیبخشھـا در .  دارد William Dalrymple  از ی، نبشـتهء بلند2009مـارچ 

 یشـاعـر مـل ـدھـم و  بزرگ سـدهء ھـفی آرامگاه رحمـان بابا صوفدني سـال پار رفتم به دزييپا" 
شـاعـر متصوف پاتوق   ني کـه مـزار اشـوديچند صـد ســال مـ. پاکسـتان/ پشـتونھـا در پشـاور

  .  اسـتندگانيسـرودپردازان، نوازندگان و سـرا

شـب   کي: " به مـن گفته بودست،يزي مـھـايکي در ھـمان نزد1980 کـه در دھـهء یدوسـت
آنھـا در پرتو   یتمـاشـا. ندي آی مـی خـوانی قـوالی از پشـتونھـا برایاديشـمار ز. ايپنجشـنبه ب

  ." اسـتیمـاه فـرامـوش نشـدن

 انيادگـرايبن . دي دی فـراوانیھـاي شھـر دگـرگـوند،ي از آنکـه دوسـت از پشـاور کـوچـپس
 عکـس و چيشـدند و ھـ ]  کوتلیباره، جـمـرود و لند [ Khyber Agency  یخشـمناک فـرمانروا

 ینمـا در پشـت غـرفـه ھـا_مـسلمـان  شي با آن ر Harland Sanders  مگـر چھـرهء ،یپوسـتر
  . خـوردي به چشـم مـ،یفـروشـچپس 

 یسـعـود  عـربسـتان ی با پشـتوانهء پولـی از مـزار شـاعـر دو مـدرسـهء وھـابنتريي پایاندک
 ديبازد" یراسMمـيغ"   از ھـمانجـا کـردار یمذھب دو کانون نيسـردمـداران ا. سـاخته شــده اند

  . کننديم کنندگان آرامگاه عـبـدالرحمـان را تمـاشـا

گلھـا و  . شـب پنجشـنبه از کنار ھـر دو مـدرسـه گذشـتم.  داشـتمادي دوسـت را به خـواھش
  .  بودیزي دNنگهگايجا .  بزرگ افتادديچشـمم به گنبد سپ.  پشـت سـر گذاشـتمزيدرخـتزارھـا را ن

سـبز، و   ی با پرچمھـاشي گـران، دو درووزهيدر. شـدندي نمـدهي و سـرودپردازان دندگانيسـرا
 بلند دي سـپیجامه ھـا  پھـن با شيآنسـوتر، دو جـوان ر. رفتندي و باN مـاني پایمـرد نخـود فـروشـ

  . دندييپاي مـی ھـمه را چھـارچشـمـی سعـودیو چلتارھـا

به   کـه آوازهء نامھـا شـان یندگانيسـرا: "دمي دربان آرامگاه پرسـرزادهي محمـد پ طMاز
گـوشه، دور از   ني در انجا،ي اايب! اي بشـتريپ: "او آھسـته گفت" ند؟ي کجاده،يدوردسـتھـا رسـ

آواز  رگاه بانينســل در ھـمـ خـانوادهء مـا نسـل اندر : "، و افـــزود"چشـم و گـوش چـلتارپوشـان
 ی تازه مـی ما درد سـرھـایھــر بار برا  و ندي آی مـدرسـه مـی گکـھـایحــاN چل. خـواندنديمـ

 گـونديکـردار تان نارواسـت، مـ: نديگـويمـ: "گفت" ؟يیسـرھـا چگـونه درد : "دميپرسـ." آورند
 خني مشـت و یشھـا بار گپ به کشـمکگاني.  حــرام اسـتیقي مـوسـنديگـويمـ  د،يآواز نخـوان

رونالد   کـه یاز روز: "گفت"  آغاز شـده اسـت؟یمـاجرا از چه زمـان: "دميپرسـ." رسـديمـ ھـم 
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افغانسـتان ھـرگز   ی از جنگھـاشيپ.  داشـتندلي را به پشـاور گسـني مجاھـدھـاي و سعـودگنير
 پا نجاي اھـاي سعودـهنکيمـھـ .  بودندیگـريدر گذشته ھـا، پشـتونھـا ھـواخـواه صوف.  نبودنيچن

از عـشـق سـخن . دي نـرووني روحـانـداريد  و ارتھـايبه ز:  راه انداختند و گفتنداھـويگذاشـتند، ھـ
 از نوازندگان کـوھـات یکي هي آنھـا ھـارمـونشيھـفـتهء پ ... دي و چـنان نکـندي نکـنني چـند،يينگـو

به دربار خـداوند . دي آی از مـا برنمـیکار: "تگف" د؟يکنيشـمـا چه مـ"  : دميپرسـ." را شکسـتند
چه .  شـودروزي نشـان دھـد تا حق بر باطل پی کـرامتميخـواھـيمـ" بابا" و از ميکنيمـ دسـت بلند 

 رانيح  رسند،يعـربھـا کـه مـ. ميکنيجنگ نمـ.  و محبت اسـتتيمـي راه مـا صفا، صمـم؟يکن 
  ." چه کنمدانمينمـ. مانميم

  ترسـانندهیامھـايو پ ھـا نامه

 ی شـاه در روسـتایرجـاني پاسـگاه آغـا مـسي، افسـران پل2009 مـارچ کـمي روز
عـبـدالرحمـان را  گور : " به دسـت آورده بودندیزي آمـدي تھـدی، نامــه ھـا"یھــزارخـوان"  

 سـاز و د،يکنتنبک را بس   دھلک و د،يري بدکـردار را بگیجلو زنھـا. مـرکز فسـاد سـاخته اند
: ســندهينو. دي ددي را خـواھـشيســزا  ورنه د؛ي بخشـاني را پای گنھکارد،يسـرود را خفه سـاز

  " گمـنام

 ھـمان یخشـن آواز . نگھبان دروازه آرامگاه زنگ زد] ليمـوبا[ دوم مـارچ تلفون ھـمـراه روز
  . را گذاشـتیفـرمـانھـا را بازگفت و گـوشـ

Mترسـوھـا ! ديگـم شــو! ديبرو" با خـود گـفتم ام،ي پدنيپس از شن:  آوردیمـ ادي محمـد به ط !
  ."ديکـردي نام و نشـان تان را پنھـان نمـد،يبودياگـر بزدل نمـ

و  "  توتکـهي" دھکدهء ھـم،ي پی آواز انفجارھـا2009 بامـداد پنجم مـارچ 5:10 سـاعت
 مـسـجـد نيکلک گـور عـبـدالرحمـان با درب و .  جنوب پشـاور را لرزاندی ھزارخـوانیھـمـوار

 از آتش، يی زهي آمـارت،يز  وسـتي و فـروشگاه کـوچک پی تاNر فـرھنگیوارھـايکنار آن، د
  .   شـده بودندیاھـيخـاکسـتر و سـ

تھـداب و آسـتان   در چھـار گـوشهء ني کـه پنج مـادي از فـرونشـستن دود و غبار، آشکار گـردپس
 ھفت یبسـته ھـا .  و آتش پراگنده بودنددهي ترکگـري دی پیکي بزرگ آرامگاه دروازهء

 راز دورانفجا)  کنترولمـوتير(   ی کـه با فـشــردن دکـمـهء فــرمـانهء برقتينامـي دلوگـرامهيک
  .  شـده بودند  کاشـته ی شـب گذشـته نھـانیکي در تارکــرند،يمـ

   باغ مـنگل

 The Dawn  ونيزي پشـاور به گزارشگـر تلوسي افســر پلخاني، زر ول2009 پنجم مارچ شــام

News ) م آبادMبه یمشـت دندان شـکـن  شي پیچند. ميشـناسـيآنھـا را مـ: "گفت) پاکسـتان/ اس 
 مـنگل باغ، از یبه رھـبر " لشکـر اســMم"تبھکاران جنبش . مي بوددهيدھـان شـان کـوب

  . پاسـخ بزدNنه دادند نگـونهي ااد،ي زیندگدرمـا

 ینشـانه ھـا  ی ولسـت،ي آرامگاه روشـن نیرانگـري پشـت پردهء واني چھـرهء مـاجراجـوگـرچه
 در یجنسـي ابريآشـوبزدهء خ  یاي جغـرافنکـهيگذشـته از ا. انندينمـاي آنھـا را مـیفـراوان رد پا
   در یگـري آرامگاه د2008 سـوم مـارچ  مـنگل باغ اسـت، لشکـر اسMم روز یکف دسـت آقا
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  .   فـروپاشـانده بودندنگـونهيھـمـ  زيپشـاور را ن" خـانيباره شـ "یروسـتا

 عـبدالـرحـمـان

 به یازين  و مـرگ عـبدالـرحـمان، ی به درسـت زندگکي نزداي درسـت ی سـالھـاافـتني یبرا
 ی برخـيیواگشـا. ستين  ی مـن درآوردی نادرسـت تذکـره ھـای بارهء برگھـانيرونوشت چـند

 کـردن ی پژوھـنده را به نشــانتوانديم  ی و آشکار درون چکامه ھا به سادگني نمادیگـرھھـا
  .  رھنمون شود1710دھهء   ني پســمـهءي و ن1650 نخـسـت دھــهء مـهءين

) فـانهمـوشــگا و گاه ( رخـشــان کار عبدالـرحـمان برخـورد گـزارشـگـرانه یھــايژگي از ویکي
ســرودپردازان نامـور سـدهء   انيدر م.  استرامــوني پیدادھـايبا نامھـا، کارنامـه ھا و رو

  . افـتي ميبازتابدھـنده رخـدادھا نخـواھ  دار و نهيي پشــاور، مـانند او آیايھـفـدھـم جغــراف

جھـان کشـود،   به جنوب شھر پشـاور چشـم" بھـادر" در دھکدهء یدسـتي در خـانوادهء تھـنامبرده
 کـهي غـولهءيفـرجام در ب  کـرد و در ی سپری ھــزارخـوانی را در روسـتای زندگشــتري بمهءين

  . توت به خـاک ســپرده شـد

   ی پرداز پاکسـتانسـرود

 کـه یانداز  اسـت و از ھـر چشـم یکوھـ_ماني سلی پشـتونھـای عـبـدالرحمـان، بابانديگـويمـ
 مــردم ديپشـاور چـرا با برباد رفتن گـورسـتان او در . رودي به شـمـار مـگانهي ب شـود،سـتهينگر

 چه کار؟  هيھـمسـا  سـازد؟ مـا را به شـاعـرنيافغانســتان را اندوھگ

سـرودپرداز    Martin Niemoller  ش،ي پنجـاه و چـند سـال پی دشـوار است، ولباورکـردنش
   تر از گانهي بیسـتي، با"ما "ني بکيزدکـه در چشــم ن _یآزادهء جـرمـن

  :داده بود  پاسـخ ني باN چنیبه پرسشھـا_  باشـدراني ارازيعـبـدالرحمـان پاکسـتان و حافظ شـ 

  آمـدندسـتھـاي نخسـت به شکار کمـونھـايناز" 

  نشسـتمخـامـوش

  . نبودمسـتي کمـونرا،يز

  دمکـراتھـا را به زندان افگـندنداليسـوسـ

  را بلند نکـردممآواز

  . دمکـرات نبودمالي سـوسـرايز

  آمـدندھـاي سـازمـانی جسـتجـوبه

  . از لب نگشـودملب

  . نبودمی سـازمـانرايز

  آمـدندھـودھـاي دنبال به

 دمي در کام درکشـزبان

  . نبودمھـودي رايز

  آمـدندکـھـاي کاتولیپ

  نگـفتمیزيچ

  . پروتسـتانت بودمرايز

   خـودم آمـدندی به جسـتجـو کـهی ھنگامـو

   نمـانده بود ی کسـدگـر

   ..." بلند کنديی آواکـه
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  بر پشـتونھـا؟ورشي بر رحمـان بابا، ورشي

گـذار پر  د رحمـان بابا پر مـزار : " آمـده اسـتی و برونمـرزی رسـانهء درونمـرزني چـنددر
 تر ھـودهي گـفتهء بغ،يدر با ). ـاسـت بر پشـتونھورشي بر رحمـان بابا، ورشي" (یپشـتنو گـذار د

 به سـرنوشـت راني در ارازيحافظ شـ  نخـواسـته، فـردا تربت یاگـر خـدا. افـتي تواني نمـنياز ا
 بر حافـظ را به پشـتونھـا چه ورشي: "گفت  تواني مـايآرامگاه عـبـدالرحمـان دچـار گردد، آ

 ی برونمـرزی زبانھـای پارسـیشـوايحـافـظ پ": نوشـت  شـودي مـاي تر از آن، آاوهي اي" کار؟
 گـورسـتان او ختنيفـرور. رودي به شـمـار مـگانهي شـود، بدهيکـه د  یاسـت و از ھـر چشـم انداز

   چه کار؟ هي سـازد؟ مـا را به شـاعـر ھـمسـاني مــردم افغانسـتان را غمگديبا  چـرا رازيدر شـ

 ني الدديفــر  مـحـمـد، ني جـMل الـدراز،ي حـافـظ شـــام،يخـ عـمـر کاي اروپا و امـرپژوھشگـران
 رباف،ي زنجـیزندانبانھـا  و ما در نـقـش دانند،ي مني باخـترزمـکـري را پارهء پگـرانيعطار و د

 یچـالھـا اھـي سـررا د...  و ال،يننگـ  مـلنگ، ســائل، ،ی غـند،يعـبدالـرحمان، خـوشـحال، حـمـ
  . ميکـنيداشـت م مـان بازناکيبو

 نژادپرسـت درزافگـن و مــرزانداز، نھـمـهي اشــناسـد،ي مـرز نمی ھـنر به راسـتگـرا
سـپس   و نديروي گـرداگـرد ھـنرمندان بزرگ مـکـشـبهي اند که ني کـدام ســرزمیســمارقھا 

   !"مال ما: "ســندينوي آنھــا میشــانيگســتاخانه بر پ

 

  زيارت رحمان بابا بعد از آتش زدن توسط لشکر اسAم در پشاور

   توانيم  ی، ولـ" استتي بر بشــرورشي بر عبدالـرحمـان، ورشي" نتوان گـفـت ديشــا

  جھــان،  آرامــش و آرامـگاه ھــر ھـنرمند در ھــر گـوشـهء فــروپاشــاندن : "گـفـت

  ." لگـدمـال کــردن فـرھنگ اسـت

 داي پیکــي  درازنا، ني در اکاشيا. گــذردي سـه صـد سـال از نمـردن عبدالرحـمـان مشيکـمـاب
، در سـه صـد برگ ، اگــر نه در Henry Raverty  و  Robert Sampson  از شـتري و پشــديم
   .ديگـويم  و چـرا ديگـوي چـه مسـت،ي کـه او کدادينشـان م     ســطر،یسـ

در ته آن   به ھــوا فــرســتاده شـود تا در ســوگ مــردهء فــروخـفـته ی خاک گورســتانی کــتا
     "نگـفتمت مـرو آنجا كه آشــــنات مـنم؟" م؟ي کنهيمــو_  مـان باشــدشـاوندياگـر خـو،

  زد،يخيبرمـخـودش   از زادگاه یمـرگش کسـ کـه سـه صـدسـال پس ازدانسـتيان مـ عـبدالرحمايآ       
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 مـادرش یشـانيبه خـانه، خـال پ  ھنگام برگشـت جنگـد،ي افغانسـتان مـی ھـاهي در کـوھپاروديمـ
    چکاند؟يمـ  و سپس مـاشه را کنديرا از نشـانگاه تفنگ نگاه مـ

   کـه و چه سـروده بود؟ ی را برانيري زی مصراعھـادانسـت،ي نمـاگـر

ته / یNر شـ  ی به دی مه کـره، په پشـو کشـیاغز/ ی گلزار شـی دمهي سـیکـر د گلو کـره چ" 
 مه کنه یکـوھـ/ یگذار شـ  به سـتا په لور ی ھـمـدا غشـیچ/  پوه شهی ھسـی ولی بل په غشـیچ

 رو ھـر چا ته په خـوایته چ/ یNر شـ  په غاره یکـوھـ سـتا به د یريچ/ ی په Nر کید بل سـر
 ويآدمـزاد په معنا واره / یتر خـاورو خـوار شـ  به سـتا صورت یN رومب/ یسـترگـو گـور
/  نه کایدھقان کـر په لوره زمکـه باند/ یھغـه آزار شـ  ،ی بل آزارویھـر چ/ یصورت د
د ھـر چا / ؟یژي آواز کله ثابت خیات لوشـد مـ/ یمـرغـزار شـ  ی کـوه چه بن دیسـرکـوز

ناگھـانه به دا صبح /  کـرهحي صبح ده روشـانه Nر صحینن چ/ یگفتار شـ عمل حرگند په خپل 
 اري بسـ،ی بله جمع کـروي لژ لژ یچ/ ی مه گنه کـه ھـر حو گناه لژ ويیلژ / یشـ شـب تار 

کـه بل بد  / یم چـوب ته سـردچار شـ و نریھـر چنج/ یتل و شـو و ته آزار د بدو رسـ/ یشـ 
ھغـه زره به له  / ی سنگسـار شـ،ی لروهي مـی نخل چويھـر /  وکـرهرسـره ته شه و،یکاند

 بد له Nسـه نه کا، ی دیخـدا / ی د خلکـو بار بردار شـی غـوندی کشـتیچ/ یطوفانه په امـان و
  "ی له کل بدو اسـتغفار شـید رحمـان د/  ھـمیاو کـه و

 نيرا خـون  خـودت ی کن، پاھـازياز کاشـتن خـار پرھـ/  گلزار گـرددنتي بنشـنان کـه سـرزمـلگ
 خـودت یبه سـو  ريھـمـان ت/ ی اندازی مـري تی دگریاگـر سـو! ھشـدار/ خـواھــد سـاخت 
/  شـودداريسـر راه خـودت پد  بر یمبادا چاھـ/  چاه مکنیبر سـر راه کسـ/ پرتاب خـواھـد شـد

/  خـاک و خـوار خـواھـد شـدشترکيپ چھـره ات /  مخـوانهيھـر کـه را خـوار و فـرومـا
 آمـوز اگـر یافتادگ/ "دي خـواھـد دبيآزار خـود آسـ مـردم / فـرزندان آدم ھـمه ھـمـسـرشت اند

/ زدياز جام دل شکسـته آواز برنخ"/  کـه بلند اسـتینيزمـ ھـرگز نخـورد آب / یضيتشـنهء ف
ناگھـان /  بشـناسراھـهي روز راه را ز بیدر روشـنا/ روشـن اسـت  گفتار هءي ز پاري نداررکـ

قطره قطره جمع / " مپنداردهيگنه را ھـر چه کم باشـد، ناد/ شـب تار خـواھـد شـد روز رخشـان 
دچار  چـوب نرم ھـر جا / کـوشـندي به آزار پاکان ھـمـدھـايپل"/  شـوداي دریگـردد، وانگھـ 

 کو یدل/ سنگسـار است  وسـتهيدرخت باردار پ/  کنشهي پیکـوکاريبا بدان ن/ گـرددي مـانهيمـور
! خـداوندا/ در امـان خـواھـد مـاند ز خشـم طوفان ھـماره /  باربردار دگران باشـدیھـمچـو کشـت

  ...خـواھـديپوزش مـ وگـر کـرده باشـد، رحمـان /  توانش مـدهیبه بد

   2009 مـارچ ازدھـمي  /کانادا/  انيجاير   [][] 

  ھـازهيآو

 ري دريـه محتاج زمـا کشـتار وته دڅ/ ی دیرا پسـ  پخپله ی چـینيمـرگ خـو و: " فـرد اسـتنيدو مصـراع سـرآغـاز، برگـردان ا) 1 
"  کـه بھـاری راشـیزان را باندکـه خـ/ مي  په خپل مکان ميلکـه ونه مســتق: " شعـر برداشــته شــده استنيسـرنامهء از ا) 2  "؟يی
  )  ميراسـت باN ھـمانند درخـت / زيي وگر پاديبھـار آ(

 سـت؟يفـروپاشـانده شـد؟ مـنگل باغ ک  ھـنرمـند ســترگ نيچـرا آرامگاه ا:  خـوانددي خـواھـندهي آیدر شـمـاره ھـا )3 
 ی سـن،يپسـ  در پاکسـتان تنھـا در شصت سـالیني دیشـمـار مـدرسـه ھـا  درست است کـه اي آسـت؟يچ" لشکـر اســAم"

وقسمت دھم ازاين سلسله نوشته  [ ...گـري عـبـدالرحمان و چند سـخن دینيھـانب و جیزندگ  بهیاسـت؟ نگاھـ برابر شـده 
  ]سنگ سياه ھای
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               ... کـه مـرگ دنبالم افتاده یني بیھـمـ

                     ني ام مـنشـ به کشـتار ھــزاران بارهکمـربسـته
  "عبدالـرحمـان                       " 

   
   ...لکه ونه مـسـتقيم په خپل مکان 

)بخش دھـــم(  

 صبور� سـياه سـنگ

hajarulaswad@yahoo.com 

 

  

   

  عبدالـرحـمـن و حـمـزه شـنواری

 افغانسـتان نقـدی نگـاشـته بود بـر کتاب  ، حـمـزه شـنواری سـرود پرداز پر آوازه1958روز نھـم اپريل 
پاره ھـای اين نقـد پنجـاه و دو سـال پيش در پشـاور به . نوشـته دوسـت محـمـد کامـل" رحـمـن بابا"

  :زبان پشـتو درنگ مـيخـواھـد
. فطرت انسـان چنين اسـت. ن آنھـا بـرسـندمـردمـان مـيکـوشـند از روی پديده ھـا بگـذرند و به اندرو"

  : آدمـھـا از نگـاه انديشـه سـه گـونه اند

در چشـم آنھـا ھـمـين . بخش نخسـت به پوش پديده ھـا مـينگـرند و نمـيخـواھند ژرف و ژرفتر بکاوند
  . کار بسـنده اسـت، زيرا مـيپندارند که ظاھـر اشـيا ھـمـه چيز اسـت

روان آمـيزه يی از ژرف و پا ياب اند، فـراتر از گـروه نخسـت و فـروتر از گـروه بخش دوم يا مـيانه 
  . اينان نيز نمـيتوانند پرده ھـا را کنار زنند و راھـی به درون جـويند. سـوم
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بلند انديشـان و سـرود . بخش سـوم يا ژرف نگـاھـان از راسـتھـا و راز ھـای نھـاد آدمـی آگـاھند
آنھـا مـيتوانند به ترجمـانی فطرت دسـت زنند و . گـر نيز در ھـمـين رسـته مـی آيندپردازان روشـن ن

شـاعر تنھـا به پخش آگـاھـی از . نيازمـنديھـای بايسـته زندگی در روند تکمـيل شخصيت را نشـان دھند
ای جھـان پيرامـون بـرای نژاد و تبار نمـيپردازد بلکه بـرای خـوشبختی روحـی نيز اشـاره ھـ

  . روشـنگـرانه و رھنمـود دھنده دارد

سـرزمـين " (پشـتونخـواه"پير و جـوان . رحـمـن بابا در ادبيات پشـتو يکی از ھـمـين سـيمـاھـا اسـت
او را مـيشـناسـند و ارج مـيگـذارند؛ تا آنجـا که مـيرويس نيکه در ) پشـتونھـای فـرامـرزی افغانسـتان
  . ن ديوان رحـمـن بابا را مـيگشـايد و فال پيروزی مـيبيندکارزار راھـی شـدن سـوی ايرا

اينھـم آشکاره اسـت . مـينمـاياند که او شـاعر مـردمـی بود" عام"پر آوازه بودن رحـمـن در مـيان مـردم 
 او با سـروده  .که نامبـرده در مـيان Nيه ھـای مـيانه و فـراتر نيز به ھـمـان پيمـانه نامـور بوده اسـت

  . ـای معجزه آسـايش در ھـر کنار و گـوشـه سـتوده مـيشـودھ

نوشـته دوسـت محـمـد کامـل، ديده مـيشـود که چگـونه سـرودپردازان اينجـا و " رحـمـن بابا"در کتاب 
مـيتوان گـفت که خـواننده ھـای دارای انديشـه پاياب نمـيتوانند به . آنجـا از او با سـتايش نام بـرده اند

ھـر . يدھـای نھفته در سخن رحـمـن بابا دسـت يابند و ارزشش را چنانی که بايد و شـايد نمـيدانندمـروار
در روزگـاری که نقـد . کار به زمـان نياز دارد و ھـر نارسـايی در ھنگـام خـودش رو به راه مـيشـود
بـرون آوردن نکته ھـای به شگـوفايی رسـيده و در ادبيات پشـتو نيز پيشـرفت نقـد به چشـم مـيخـورد، 

اين کار تنھـا به دسـت ھنرمـند کار . انديشـورزانه و زندگی سـاز از کMم شـاعر بايسـته تر اسـت
  . آزمـوده و ژرف نگـر شـدنی مـينمـايد

به خـوانندگـان مژده مـيدھـم که اديب، مـنتقـد و پژوھنده بزرگ زبان پشـتو، دوسـت محـمـد کامـل 
او يادداشـتھـای فـراگير و درخشـان در پيرامـون .  در چنـين راسـتا کمـر بسـته اسـتبـرای راه سپردن

اينھـا در گـذشـته ھـا . رھـاورد رحـمـن بابا نوشـته و ھـمـه رويه ھـای کار او را آفتابی سـاخته اسـت
  . نيز از چشـم خـوانندگـان گـذشـته بودند، ولی کسـی به ژرفا شـان خيره نشـده بود

وسـت محـمـد کامـل در پيرامـون زيسـتنامـه و دودمـان رحـمـن بابا به پژوھـش خـوبی دسـت يازيده و د
ھنگـام نقـد و بـررسـی . در خـم و پيچ نبشته ھـای زندگينامـه نگـاران پيشـتر نيز درنگھـايی کـرده اسـت
زگـارش از بايدھـای شـمـاره کار شـاعر، پرداختن به بخشـھـای علمـی، ادبی، سـياسـی و اجتمـاعی رو

اين را ھـم نبايسـتی از چشـم افگند که شـاعر از پيشيـنيان چـه اندازه اثر ذھنی، سـياسـی و . يک اسـت
ورنه خـواننده نخـواھـد توانسـت راھـی به درون باز کند و از آنچـه مـيخـواھـد، . ھنری پذيرفته اسـت

  . چنانی که شـايسـته اسـت، بھـره بـرد

در کشـاکش مـيان مغل و روشـانيان، پير .  پرداخته اسـت  به ادبيات سلسله روشـانی نيز نغز امـلک
روشـان و پيروانش چون مـيرزا خـان انصاری، دولت، ارزانی و ديگـران به آفـرينشـھـايی دسـت زده 

 بابا، سـرود به خـوشحال) مـيراث ذھنی( آفـريده ھـای آنان در نقش رھتوشـه ھـای انديشـه . اند
  . پردازان ديگـر پشـتون و در فـرجـام به رحـمـن بابا رسـيدند

در اين . مـيشـود گـفت رحـمـن بابا در روزگـار فـروزش ھنری ادبيات پشـتو شـاعری پيشـه کـرده بود
روزگـار ادبيات پردازان و سـرايندگـان پشـتو با باور و پيمـان اسـتوارتر در بـرابـر فارسـی به 
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کامـل مـومـند بـرای . ـمچشـمـی نشسـتند؛ زيرا نمـيخـواسـتند ادب پشـتو از ادب فارسـی واپس مـاندھ
  :ثبوت گـفته ھـايش اين شـعر قلندر را پيشکش مـيکند

  د پشـتو ژبی مـی آب ورکـر په شـعر

  د پارسـی شـعر چـه نه وايم افغان يم

  :بـرگـردان
  زبان پشـتو را با شـعر سـيراب کـردم

  ھـمـينکه فارسـی نمـی سـرايم، افغانم

   

نيز در . اين انگـاره در زمـانه يی که پشـتونھـا شـعر فارسـی را شـعر مغل مـيخـواندند، پخش مـيشـد
کـور، گـور "در نگـاه رحـمـن بابا . ھـمـين بـرھه کشـمکشـی مـيان پشـتونھـا و مغلھـا جـاری بود

کامـل اين دوران را بسـيار خـوب پژوھـش . يکسـان مـينمـودند) خـانه، آرامگـاه و پشـاور" (پيشـور
کـرده اسـت و نشـان داده که در جـوش دسـتگـاه فيودالی، توازن اجتمـاعی را تھـيدسـتی بـرھـم زده 

سـوگسـرودھـايی در مـرگ گل خـان و جمـال خـان از سـوی رحـمـن بابا نشـان مـيدھـد که ھـر دو . بود
  . اده روی توانگـران ريشـه گـرفته اندرويداد از زي

در حقيقت آن . کامـل به بـرخی از غزلھـايی که در ديوان کنونی گنجـانيده شـده، ھـم اشـاره کـرده اسـت
در ھـمـين راسـتا انديشـه ھـای رحـمـن بابا که زير اثر حافظ شـيراز . غزلھـا از رحـمـن بابا نبودند

   .ـده، نمـايانده مـيشـوندغزلسـرای بزرگ ايران سـروده ش

او نمـونه ھـای زيادی از چکامـه . کامـل پذيرفته که شـاعران پشـتو از ادبيات فارسـی بھـره بـرده اند
روال نوشـته ھـای کامـل . در نگـاه مـن نيازی به اين کار نبود. ھـای رحـمـن و حافظ را آورده اسـت

ا بيشـترين مـايه تخيMت خـود را از حافظ شـيراز بـرگـرفته رحـمـن باب: پيشـنھـاد کننده اين نکته اسـت
ياددھـانی مـيکنم که "شـايد او خـودش اين را احسـاس کـرده باشـد زيرا به نازکی نوشـته اسـت . اسـت

و پس از آن مثالھـای فـراوانی آورده اسـت تا نشـان دھـد که بيشـترينه " از جـاه رحـمـن بابا نمـيکاھـم
دازان از پيشـينيان بھـره ھـا بـرده اند؛ مـانند حافظ از سعدی، سعدی از قيس و سپس خـوشحال سـرودپر

ھـمـه آن يادداشـتھـا . به دنبال آن نمـونه ھـای از ادبيات انگليسـی نيز آورده شـده اند. بابا از سعدی
شـان پيروز شـده اسـت؛ علمـی و ادبی اند و کامـل مـومـند به شـيوه بسـيار خـوب به آشکاره نمـايی 

  . ولی به گمـان مـن در پيرامـون رحـمـن بابا و روزگـارش تنھـا يک اشـاره بسـنده بود

اگـر شـاعری رحـمـن بابا، به ويژه آنچـه با تصوف پيوند دارد، بـرون کشـيده شـود، زکات سخنش نيز 
مـنتقـد و بـررسـی کننده راھـی . اندبيشـترين سخنان او آيينه انديشـه ھـای تصوفی . به دسـت نمـی آيد

  . ندارد مگـر آنکه به اين بخش روشـنی زيادتر اندازد

او در اين سلسله نگـاه . کامـل در پيرامـون پارسـايی رحـمـن بابا نيز پژوھـش نيکـويی کـرده اسـت
مـيسـتايم؛ زيرا با آنکه کامـل با اين فن آشـنايی چندانی ندارد، او را . ژرفی به تصوف انداخته اسـت

ھـمسـو با آمـاج کاری خـويش و نيز با سـنجش جـايگـاه درسـت رحـمـن بابا کـوششـ پيروزمـندانه کـرده 
  . اسـت

اين را نيز مـی افزايم که در جلوه ھـای نظريه وحدت الوجـود نقـد کامـل تا اندازه يی يکسـوگـرايانه 
. ی مـنتقـد ھنگـام نقـد از ھـر گـونه جـانبداری پرھـيز کندبايسـت. مـن آنگـونه نمـی انديشـم. مـينمـايد
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اگـر به نظريه وحدت الوجـود اعتراض شـده باشـد، اين حقيقت . اصول نقـد از مـنتقـد چنين مـيخـواھـد
ھـمـه "وحدت الوجـود از . ولی فقيه يا مجدد بـر انديشـه وحدت الشـھود اعتراض نکـرده اسـت. اسـت
نظريه متفق عليه " ھـمـه از اوسـت. "نمـايندگی مـيکند" ھـمـه از اوسـت"الشـھود از و وحدت " اوسـت
نمـيتوانم از اين حقيقت چشـم پوشـم که کامـل در مخـالفت با نظريه وحدت الوجـود از اکثريت . اسـت

  . اھل سـنت الجمـاعت نمـايندگی کـرده اسـت

ه، نا آگـاھـانه انديشـه وحدت الوجـود را تاييد پرداخت" عشق"وقتی کامـل تحت عنوان : سخن ديگـر
" ايرانی مـا بعدالطبعيات"کامـل با رويکـرد به مـير سـيد شـريف، مـيرزا غالب و کتاب . کـرده اسـت
جھـان بدون جلوه يکتايی معشـوق . کاينات صورت باز تاب يافته حسـن ازلی اسـت: نوشـته اسـت
به رويت ھـمـين سخنان، : "سپس مـينگـارد." مـيبود، مـا نمـيبوديماگـر حسـن خـود بين ن. چيزی نيسـت

اين انديشـه : "کامـل صاحب به دنبال آن مـينويسـد. خـود نگـری حسـن مـايه آفـرينش خـودبيانی اسـت
  جمـيل و : چنين ارشـاد فـرمـوده اسـت) ص(رسـول مقبول . ھـا و سخنھـا بنياد مذھبی ھـم دارند

ًال و کنت کنزا مخفيا فاحبيت ان اعرفيحب الجمـ ً .  

اثر مـوNنا عبد السMم رامپوری را ) اقبال و بـرگسـان(بيجـا نخـواھـد بود اگـر پاره يی از نبشـته 
به خـاطر وحدت الوجـود کثرت و اختMف در فعلھـاسـت ولی اين اجزای فعليت : "او مـيگـويد. بياورم

عليت مطلقه در حـيثيت اجمـالی خـالق اسـت و در حـيثيت تفصيلی ف. مطلقه نيسـت بلکه تفصيل آنسـت
   ." کاينات اعتبار مطلقه ظھوری ھـمـان فعليت اسـت. کاينات

به جـوانب حقيقی و مجـازی شـاعری نيز تحقيق درخشـانی کـرده " عشق و محبت"کامـل تحت عنوان 
ًگـر چـه آنھـا ظاھـرا در سـتايش لب . تًو تقريبا ھـمـه اصطMحات شـاعران صوفی را بيان کـرده اسـ

افزون بـر اينھـا او به .  آنھـا را بـر خدا و رسـول و پيشـوا مـی پذيرانند و گيسـو مـينمـايند، صوفيان
سـرده ھـايی از رحـمـن بابا که يکسـره به معشـوقه ھـای مجـازی پيوند مـييابند وھـر گز نمـيتوانند بـر 

 ھـمچو روشـنگـری از سـوی کامـل بـر بنياد حقيقت  . نيز اشـاره مـيکند شـود،معشـوق حقيقی تحـمـيل 
در ھـمـه زندگ " رنگين غزلگـو"نمـيتوان گمـان بـرد که رحـمـن بابا در نقش انسـان و. اسـتوار اسـت

به ويژه در جـوانی از عشق مجـازی که ابزار ارزشـمـند تکمـيل عشق حقيقی اسـت روی بـرتافته 
  .دباشـ

نيمـرخ . در سخن شـاعر صوفی و در کنار تصوف مـوجـوديت سـنجه ھـای اخMقی بايسـته اسـت
 زيرا بيشـتر متصوفين جھـان اخMق پاکيزه و پالوده را  .فـروزان و ارزشـمـند تصوف اخMق اسـت

ه ھـمـان ھـر چـه سـيمـای اخMقی صوفی رخشـان باشـد، حـيثيت تصوفی او نيز ب. تصوف نام داده اند
علت غايی بعثت را تکمـيل ھـمـين ) صلی   عليه و سلم(رسـول کـريم . اندازه رسـا و بلند اسـت

مـن ھـم به ھـمـين مـنظور فـرسـتاده "(بعثت N تمم مکارم اNخMق: " اخMق نمـايانده و فـرمـوده اسـت
  .)شـده ام تا معيار اخMق را کامـل سـازم

اسMمـی محور شخصيتش اسـت، چگـونه مـيتواند در بـرابـر بيان اين ارزش رحـمـن بابا که تصوف 
کامـل مـومـند اين . خـامـوشـی گزيند؟ در اين بخش شـاعری، او اخMق اسMمـی را آيينه داری مـيکند

 :بخش را نيز به درسـتی پژوھـش کـرده و ياداشـتھـای انديشـمـندانه يی با اين سـر نامـه نگـاشـته اسـت
 رحـمـن بابا با پاسـداری از زيبايی، اين مضمـون خشک را   به گـفته او،". اندرزھـای زيبا و گـوارا"

رجـاييت و "کامـل به آن بخش از کMم رحـمـن بابا که به . به شکـوه و پيرايه غزلی ادا کـرده اسـت
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و ادب امـروز را پاس داشـته گـره مـيخـورند، نيز روشـنی انداخته و نشـانه ھـای معياری نقـد " قنوطيت
  . اسـت

اگـر . حقيقت آنسـت که ھنر مـند نمـيتواند خـود را از نيازمـنديھـای روزگـار و محـيط پيرامـون بـرھـاند
توانگـری پی خـواسـتھـا و نيازمـنديھـای مـالی افتاده باشـد، صوفی در گـوشـه خلوت خـويش از ھوای 

ـه آگـاھـانه و چـه ناآگـاھـانه، در ھـمـه حال در انديشـه ھـای وی رنگ عالم ناسـوتی نمـيگـذرد، زيرا چ
  .زمـينه و زمـانه جـا مـييابد

در آن روزگـار . رحـمـن بابا در روزگـار فـرمـانروايی مغل به فـرازای سـرود پردازی رسـيده بود
 آرام مـيپژمـرد و  که از سـوی خـوشحال بابا مطرح شـده بود آرام جذبه پرخـاشگـرانه ضد مغلی

در Nيه روشـنتر . افتخـارات مـلی پشـتونھـا در کليت به خـاطر بی اتفاقی سـر به زانو نھـاده بود
سـتيزانه بـر جـا بود و چنانچـه پيشـتر يادآوری گـرديد، شـاعران پشـتو، در _جـامعه، احسـاسـات مغل

  . تندھـمـين روزگـار، شـاعری فارسـی را شـاعری مغل مـيدانسـ

" ناب"اگـر در کار ھـای پارسـايی چون رحـمـن بابا، نگـاه سـرسـری و بنيان انديشـه ھـای 
را به جـان بخـرد، ليک " تعصب قومـی"پيوند زده شـوند، شـايد نقـد نويس بـرچسب ] گـرايی[پشـتو

و نشـان مـيدھـد که کامـل مـومـند نمـونه ھـای کMم رحـمـن بابا را به شـيوه خـوشـايند پيشکش کـرده 
البته در مـيان . نامبـرده با وجـود داشـتن جـايگـاه سـترگ عرفانی دارای فطرت نيرومـند پشـتو نيز بود

کامـل در . مـوجه ھـای جذب و سلوک پارسـايی گـاه شـور نژادی و پشـتونوالی نيز از دلش مـيجـوشـيد
او از زبان رحـمـن . ياداشـت خـوبی دارد) ه نژادیجايگاه و خاسـتگا" ( او قومـيت مقامـيت"سـر نامـه 

  :بابا مـی آورد
  زه عاشق يم سـر و کار مـی دی له عشقه

  نه خليل، نه داود زی يم نه مـومـند

  بـرگـردان

  دلباخته ام، سـر و کارم با دلـدادگی اسـت

  نه خليل، نه داوودزی و نه مـومـندم

" وچ کلک د عصبيت نه دک پشـتون"نامبـرده نه پارسـا بلکه جـاھـايی اينگـونه نيز نمـايانده اسـت که 
سخن بـر مـيگـردد به روزگـاری که مـردمـان . بود) پشـتون يکدنده و خيره سـر سـراپا عصبيت(

 کامـل به اين  .رحـمـن بابا نيز از اين نمـد کMھـی دارد. پشـتون پيشـه وران را خـوار مـيشـمـردند
  :شـعر او اشـاره مـيکند

  ھـمسـايه او چـريکار يی پشـتانه شـی 

   او په اصل به مـوچی يا به قصاب وی

  :چنانکه مـيگـويد. نيز تھـی نبود" اصل و کم اصل"رحـمـن بابا از تصورات 
  اصيل ندی چا پيرودی نه پلورلی

  ته اصيل په ديدن پيری ھـم يی پلوری

  :بـر گـردان
  ـريداصيل را نه مـيتوان فـروخت و نه مـيتوان خ

  تو با نگـاه ھـم مـيفـروشـی ھـم مـيسـتانی اصيل را
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داشـتن اينچنين تعصب و شـعور : "کامـل در اين مـورد با رحـمـن بابا مخـالفت کـرده و نوشـته اسـت
بد بختانه رحـمـن بابا نيز از پيرامـون . طبقاتی در بـرابـر انديشـه اسMمـی و انسـانی مـی ايسـتد

  :اثر پذيرفته و اينگـونه سـروده اسـتناشـايسـت خـويش 
  دير ھندکی په جھـان گـرزی د چا ياد دی 

  عشق عالی پايه د ھـير او د رانجھـا کـره 

مـيخـواھـم در پاسخ . بـرای کامـل قابل اعتراض پنداشـته شـده اند" ھندکی گـرزی"گـويا واژه ھـای 
اين بخش در . پيوند دارد) اسMم( اوسـت و به دين بگـويم اين انگشـت گـذاشـتن نه بـر ھنر بلکه به باور

  . ذھن خـواننده با تاثير عام نقـد گMويز مـيشـود و در نتيجه به معيار امـروزی جـور نمـی آيد

با خـامـيھـايی که در نگـاه مـن اين کتاب دارد، فارغ از ھـر گـونه ترديد، به آواز بلند مـيتوانم گـفت که 
اين کتاب اگـر بـرای نويسـندگـان . از اين در ادبيات پشـتو نگـاشـته نشـده اسـتتا کنون اثری بھتر 

کنونی چـراغی فـرا راه نقـد و بـررسـی شـمـرده مـيشـود، بـرای نويسـندگـان فـردا نقش کمتر از 
  . نخـواھـد داشـت) سـنگ مـيل/ فـرسـنگ(گـذرنمـا 

ت گـرانسـنگ، فـروزان و پاکيزه يی به ادبيات پشـتو آقای کامـل مـومـند با نوشـتن اين کتاب سـوغا
 / 1958پشـاور، نھـم اپريل . بخشـيده و در گسـتره نقـد نوين کـوشـش پيروزمـندانه کـرده اسـت

 "حـمـزه شـنواری

 ريجـاينا 

  2009سـوم نوامبـر  /کانادا

ا خفگان  وی را از در بخش بعدی بی پروائی فرھنگيان پشتون را در حق سياه سنگ وعلت دشمنی ي
  .پشتونھا مورد بحث قرار خواھم داد


