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  ٢٠١٤/ ١٥/٣                                                                                  کانديد اکادميسين اعظم سيستانی
           

  :نگاھی بر ناول تاريخی

  "شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش"

  

   پوھاند زکريانوشتۀ
  

 که نويسندۀ آن آقای ،استجذاب  شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش،يک ناول تاريخی

زکريا، يک حادثۀ مھم تاريخی کشوررا درقالب داستان با ادبيات عالی وشيوۀ احمدپوھاند بشير

  . فصل برشتۀ تحرير در آورده است١٧ يک مقدمه وبادلپذير وجذاب 

پوھاند زکريا با آنکه تحصي<ت عالی خود را در رشتۀ طب در امريکا به پايان رسانده و 

وھنتون کولمبيای امريکا ھم داکتر وھم استاد،وھم صاحب اختراعات مھمی درعرصه در پ

 است، در تاريخ وادبيات کشور نيز مطالعات عميقی  دارد واينک نتايج مطالعات شان در عرصۀ تاريخ ١طبابت

راھنگام مطالعه   که خواننده ميباشد» شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش«ونيزادبيات کشور، يک ناول تاريخی بنام 

به صحنه ھای مختلف حوادث می برد ونشان ميدھد که درميان دره ھا وکوھپايه ھای افغانستان، چه مردمان با وقار و 
با صفا وبا وفايی زندگی ميکنند که تا از کسی بد نبينند، ضررشان به کس نميرسد و با وجود فقدان توان مالی 

  .ه ودل باز استقبال ميکنندوتنگدستی از مھمانان خود با جبين کشاد

 فصل نوشته است وسپس آقای رحمت ١٧پوھاند زکريا، متن اصلی اين داستان تاريخی را به زبان انگليسی در 

من اين داستان را که با زبان روان و ادبيات شيوا .آريا مترجم چيره دست افغان آنرا به دری برگردان نموده است

  .شده ودر پورتال افغان جرمن آن<ين به نشر رسيده است، مطالعه کرده اموشفاف دری توسط آقای آريا، ترجمه 

آقای (پرداخت داستان وھم  به مترجم آن  از لحاظ شيوۀ بيان و) آقای زکريا(بدون مجامله بايد ھم به نويسندۀ آن 

  .بخاطر ترجمۀ روان وارائه بدون ابھام آن تبريک وتھنيت گفت) آريا

ِ اکثريت رويداد ھای مندرج در اين ناول تاريخی انعکاس م<حظات «:ابش ميگويدنويسنده خود در مقدمۀ کت
مشاھدات شھـود عينی و انعکاس خاطرات ۀ ِشخصی من است که طی بررسی و تحقيق دريافته ام و ھم دربرگيرند

ی اين ناول ـر رويداد ھائسا. اشخاصيست که شرح رويداد ھای مذکور را در يادداشت ھای شخصی خود درج کرده اند

در واقع بازپرداخت حوادثی است که تأريخ نويسان بعد از تدوين و ترجمه آنرا بر مبنای مقتضيات فرھنگی و تماي<ت 

که حوادث جنگ افغان وانگليس را از  سپس نويسنده از يک عده کتب وآثاری نام می برد» .ملی خويش بازتاب داده اند

 خود دراين حوادث شريک بوده وبطور معجزه آسائی جان بس<مت برده اند زبان شاھدان عينی انعکاس داده اند ويا

بخش بيشتراين آثار تاھنوز ھم برای ما . وبعد چشم ديدھای خود را با نوشتن کتب خاطرات با ديگران شريک ساخته اند
در اختيار مردم ما افغانھا نامعلوم ونامکشوف استند وتعداد اندکی به ھمت نويسندگان ودانشمندان افغانی ترجمه و

موھن Yل کشميری منشی الکزاندر : ًمث<. قرارگرفته اند که البته بر زوايای تاريک تاريخ کشور روشنی می اندازند

در دوجلد در سال ) زندگی اميردوست محمدخان(برنس، ازچشم ديدھای خود درجنگ اول افغان وانگليس کتابی بنام 

 ٢٠٠٢ سال بعد از تاليفش، در سال ١٦٠اين کتاب بعد از از.ستان اھدا کرده است در لندن نوشته وبنام ملکۀ انگل١٨٤٦

افسرسياسی  سپاه انگليس "الدردپاتينجر"خاطرات . توسط داکترسيدخليل \ ھاشميان ترجمه ودر امريکا به نشر رسيد

ونيز خاطرات . ه قرارداددرکابل که بعد از مرگ مکناتن پروسۀ خروج قشون انگليسی را با طرف افغانی مورد موافق

   که توسط )فلشمن پيپرز( يک ماجراجوی انگليسی بنام وخاطرات) خانم جنرال سيل(روزمرۀ ليدی سيل

                                            
١
 Reperfusion Injury and Clinical Capillary Leak)  بنامداکتر زکريا متجاوز از ھفتاد مقالۀ علمی و کتابی - 

Syndrome” ) ت متحده امريکا را نوشتهJسوانحش:رک.را بدست آورده اند و در بدل کشفيات خويش يازده جايزه ثبت اختراعات ايا  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  . بصورت يک کتاب به نشر رسيده است١٩٦٥ در جيورج مکدونالد فريزر

انيای امريکا بنام ِاز ھمه جالبـتر اينکه سياح دل به دريا زن امريکايی از ايالت پنسلو«: مولف می افزايد که

ـه می کند، اين ئنيـز کتابی را از خود به جا گذاشته است که مشاھدات عينی قابل اعتماد را ارا» جوسيا ھرYن«
مزيد بر آن درين ناول . ترتيب و طی يک کتاب به نشر رسيده است» بن مکنـتايـر«يک نويسنده بنام ۀ يادداشتھا بوسيلـ

 بلکه داستان ھا و افسانه ھای شفاھی منوط ،نده ھای افغان، کشميری، پاکستانی و ھندینه تنھا نوشته ھای تأريخی نويس

  ».افغان که در بين خانواده ھای افغان شايع اند بازتاب داده شده اندۀ به اين شھزاد

، محتويات کتابش را برمبنای »شھزاده افغان ودوست امريکائی اش« بدينسان ديده ميشود که نويسندۀ داستان 

وايت شاھدان عينی ومنابع تاريخی استوار ساخته است ، منتھا آنرا با ادبيات داستانی طوری آرايش داده است تا ر

وحقا که از . را ندارند،گوارا ودلپذير شده باشدخواندنش برای جوانان امروز که حوصلۀ خواندن مضامين طوYنی 

  .عھدۀ اين کار ھمانند يک آدم پروفشنل ومسلکی  بخوبی بدر آمده است

درکشور ما ،نوشتن رخدادھای تاريخی، بشکل رومان تاريخی رواج نداشته ويک کار تازه است و من تا کنون 

س معروف کشور، داکتر اکرم عثمان که حوادث ورخداد اثر داستان نوي"  کوچه ما"رومان تاريخی ديگری بجز رومان 

ھای نيم قرن اخيرکشور را با زبان وادبيات داستانی به تصويرکشيده است، بخوبی اين داستان سراغ ندارم وبنابرين 

ميتوانم بگويم که پوھاند داکتر زکريا، با آنکه اين نخستين کارشان در زمينه داستان تاريخی است، تاحد تحسين 

نگيزی از عھده کارش بدر آمده است ، زيرا که موضوع داستان موازی با واقعيت ھای تاريخی ھمساز وھمگام برا

است وبه ندرت انسان با نامھا ورخدادھای برميخورد که برای اھل مطالعه نا آشنا باشد وآنھم بنابر ايجابات داستان است 

  . رزمين نگذاردتا ازخستگی خواننده بکاھد واو را وادارد که کتاب را ب

نفتوY خالفين، محقق شوروی نام  ِاثر" گله انتقام در جگد" در ميان داستانھای تاريخی مشابه ميتوان ازکتاب

 -١٨٤١نفتوY خالفين، يکی از پژوھشگران اتحادشوری سابق است که به مسئله جنگ افغان وانگليس درسال ھای.برد

يق وگسترده انجام داده بود وسپس نتايج مطالعات وتحقيقات خود را ، ع<قه گرفته و دراين عرصه مطالعات عم١٨٤٢

ً نفتوY خالفين، واقعا از عھده کارش به نحوستايش آميزی .بازتاب داده است"انتقام در جگدلک" به شيوه دلپذيری به نام 

  .به در آمده است

ليس تھيه گردد، اثريا آثاربھتری به عقيده من اگر قرار باشد، روزی فيلمی از رخدادھای جنگ اول افغان وانگ

"  انتقام در جگد لک"اثر پوھاند داکترزکريا، وھمچنان رومان تاريخی » شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش«ازداستان 
ًميتوان گفت که تقريبا سناريوی چنين يک فيلمی قب< توسط اين دونويسنده توانا به . نوشتۀ خالفين را نميتوان سراغ داد ً

مده وفقط کارگردان ماھری در کار است تا آن را از قوه به فعل در آورد وبه صحنه ھای برخورد ھا و نگارش آ

  .پيروزيھا و ناکاميھای قھرمانان جنگ اول افغان وانگليس نفس بدماند

من اين داستان جالب تاريخی را سراپا از نظرگذشتاندم ودر مواردی که برايم سوال برانگيز بود، برای بھبود 

آنرا پذيرفتند ودر متن انگليسی و ترجمه دری   انی بازندصاحب ارائه دادم وايشان با پيش نظرياتم را به حضور پوھاآن

  .دنرد کواردرا آن اص<حات  

 که نويسنده نگفته ھدفش از نگارش اين داستان چی بوده ست ، اينبه نظرمن کمبود می آيد در مقدمه کتاب آنچه
حکيم روابط دوستی وھمکاری امريکا با افغانستان،سوابقی جستجو نمايد وآنرا در اختيار است؟ آياميخواسته  برای ت

مردم امريکا قرار بدھد، يا اينکه ميخواسته توجه مردم افغانستان را به کمک وھمکاری مردم امريکا جلب نمايد که 

ند ويا شايد اھداف ديگری را  نيز از کمک ورھنمائی امريکائی ھا برخوردار بوده اسال قبل١٧٥افغانھا حتی در

  . ميشد، کار بدی نبودتر بياندرنظرداشته است؟ در ھرحال، اگر منظورنويسنده از نوشتن اين ناول روشن

  .بشيرزکريا در زندگی توفيق مزيد آرزو ميکنمداکتربرای آقای پوھاند 

  ٢٠١٤/ ٢/ ٢٢    پايان

 


