
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

11/30/3310         هلینه ملکیار: مترجم 
       

 

شاهدخت و غالم
1

 : 
 داستانی درباب اينکه در افغانستان عشق هنوزهم گناهی است کشنده

  ارباب زاده  تۀ نوشیننوش
   

 رابعه عزيز، 
و تو دقیقًا يک  است  3310سال  . نويسم، از سرزمین زندگان به ُملک مردگان برايت می من از ورای سده ها

 .از آن توست ثبت در تأريخ ادبیات ما  امتیاز اولین زن شاعر. هفتاد سال پیش کشته شدی و هزار
 

دانم اولین شاعرۀ ثبت تأريخ  با اينکه می هايت چندان خوشم نمی آيد،  بگذار اعتراف کنم، رابعه، که از شعر
اما، در . روند و مرد و زن به زيارت آرامگاه ات می افغانستان هستی و حتی بعضی ها به تو مقام واليت داده اند 

 دختران ما نیز شعر. همه شعر می سرايند، حتی جنگ ساالران. اند و خون، همه شاعر دروغ  اين سرزمین عشق، 
هم  یراديوي . های گلی خانه های روستايی شان گاهی هم در پشت ديوار زندان، حجره های  گاهی در. گويند می

 را می شان زنند و اشعار پنهانی از آشپزخانه ها به اين راديو زنگ میست  که و دختران ما مختص به شعر زن 
 . خوانند

در فضای يک  کنم زبان ما  یفکر م . آنرا با شعر می پوشانند کنند،  می حکايتآنها در حینیکه حقیقت را با شعر 
گويی را  راست ئتو بهترين زبان برای ملتی که جر زبانی که مملو از ابهامات است  بیم دايمی شکل گرفته است، 

شاعری در اين ديار  . و همزمان هیچ نگفته باشند را بگويند ی برند تا بتوانند هم چیز همه به شعر پناه می. ندارد
 .بگذار من حقیقت را برايت بگويم، رابعه، شاعری زبان بزدالن است . شجاعت قابل شک است

 

و چند بیت ديگری که تو بجا گذاشته ای، حتی ابیاتی که با  هفت غزل  . من به میراث ادبی تو عالقه ای ندارم
کنند، آنجا که  زنی از سرزمینی که همديگر را قربانی می من افغانم، . خونت نوشته بودی، برايم جالب نیستند

او قتل تو  . من به برادرت حارث، شاهی که قاتل تو بود، عالقه دارم . خاکش غرق در خون شهیدان تصادفی است
بدان رابعه که ما هنوز . باالخره تو يگانه خواهرش بودی . با اينکه ترا دوست داشت را با دقت طرح ريزی نمود، 

 . تل باقی مانده ايمو قا هم با محبت، احساساتی و همزمان ظالم 
سازيم، در  کنیم ولی همچنان با خنجر زخمی می گذاريم و قدر می داريم، حرمت می دختران خويش را دوست می

کشتارهای زاده از يک مخلوط  . بینی رابعه که هیچ تغییر نکرده ايم می . کنیم در آب غرق می سوزانیم و آتش می
 . غريب دوستی و نفرت دوام دارند

هنوز هم جنگ )جنگی بود . در افسانه ها آمده که حیات او را نجات دادی. عشوق تو، بکتاش، عالقه دارممن به م
گويند نداهای پرشورت مردان . و تو به کمک او آمدی، سوار بر اسپی، زره برتن و چهره ات مستور( دوام دارد

و از میدان جنگ  را از زمین برداشته  آنگاه که تو بکتاش. خورد دست کشیدند و آنها از زد جنگی را ترساند و
   :کنند مرا می خنداند صفاتی که افغان ها به تو اتالق می ،ترا فرشته ای پنداشتند خارج ساختی، سربازان

  ." رابعه مانند کبوتر سفید و بلند پروازی بمیدان جنگ فرود آمد"** 
  ندانجوان و پاکدامنی بود با لبان ياقوت مانند و د رابعه دختر"** 

  ." های چون مرواريد
 همه بدتر،  از
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  ." رابعه دختری بود که قلب کوچک پرنده مانندش در قفس عشق زندانی شد"** 
 .کنیم بگذار برايت بگويم، رابعه، ما هنوز هم ياوه گويی می

 

 
 آيا بکتاش ارزش اش را داشت؟ 

آن شرکت  و تو که دختر بودی، اجازه نداشتی در برادرت برپا بود محفلی در دربار. میدانم چگونه با او آشنا شدی
آورد و از بام قصر خواستی  های ُغر مردانه، کنجکاوی ترا به شور صدای موسیقی، خنده ها و شايد هم آواز. کنی

 ريخت،  آنجا چشمانت به بکتاش افتاد که شراب می از. محفل را تماشا کنی
 موسیقی می نواخت 

  . و چهره اش جذاب ودقدش بلند ب. و آواز می خواند
 . تو عاشق شدی

  ! چه داستان معمولی و تکراری
 تو برايت مشکل بزرگی خلق کردی، 

 . بکتاش غالم برادرت و رامشگر دربار بود. رابعه
 عشق يک شاهدخت به يک غالم؟ 

 به چه قیمتی؟ 
 .البته به قیمت زندگی تو

عکسی ديدم از پسر و دختری که در فیسبوک به کّرات . بگذار برايت بگويم رابعه، هیچ چیز تغییر نکرده است
 : شرح زير عکس چنین بود. پخش شده بود

 ." اين پسر و دختر دوست بودند"
 . شد که از درختان مانند میوه های پختۀ فراموش شده آويزان بودند های آنان مشاهده می در عکس جسد

 : ر بخش تبصره ها مردی نوشته بودد
 !" بايد همینطور باشد"

 . بسا مردان ديگر همنوايی شانرا ثبت کرده بودند
 . زنان مسکوت بودند

 . شدی ن باش که اگر اکنون می زيستی و يا هم يک قرن بعد، بازهم کشته میئپس رابعه، مطم
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 .افغانستان هنوزهم کشور عاشقان نیست
در افسانه ها آمده که زمانیکه تو بکتاش را ديدی، عشق مانند طوفانی برتو يورش آورد، ترا مريض ساخت و به 

 . شاعر توانای مبدل کرد
از خواب و خور . نهانت ترا به پای مرگ برد اما راز . درون تو بیرون زد آمده است که شعر چون سیالبی از

 . شدیماندی و تو دختر بی عقل، به مرگ نزديک 
 . دايه ات، با مهارت ترا وادار به اعتراف به ِسّرت ساخت و بدين ترتیب از مرگ نجاتت داد

 نجاتت داد تا کشته شوی، 
 . زيرا راز تو افشا شد

 . بدان رابعه که زندگی هنوزهم چنان است
 . درونی ما را می کشد اگر خاموشی اختیار کنیم، راز

 . شويم اگر افشا کنیم، کشته می
. روايت شده که در نامه ات نقشی از خويش نیز کشیدی. عاشقانه ای به بکتاش نوشتی ۀبر مشوره دايه ات نام بناتو 

تو ترا زيبا جلو داده اند زيرا  شايد شاعراِن بعد از. شايد هم اصاًل زيبا نبودی. داستان زيبايی تو برايم جالب نیست
 . شود شاهدخت ساده عالقمند نمی شکل يا يک يک دختر بد ۀکس به داستان عاشقان هیچ

زيستند، عشق ترا بسوی ديگری برده و آنرا عشق  های نزديک تر به تو میه در زمان که  مرداِن قلم ما، حتی آنانی
  . تصوفی تعبیر کرده اند

 داستانی هم برای اثبات اين. گفته اند که در حقیقت عشق تو ملکوتی بوده نه عشق به يک مرد خاکی خوش قیافه
 . تعبیر پرداخته اند

تو با سردی با او برخورد نمودی و گفتی که  میگويند زمانیکه بکتاش ترا در جمعی شناسايی کرد و بسويت شتافت، 
آن صرف وسیله ای بود و مخاطِب منفعِل نامه های  احساساتت شهوانی نه، بل عشق الهی بود و بکتاش در

 .پرشورت
 

. تا نام نیک و عفت ترا حراست کند به راه افتادکمپاين وسیعی  بینی رابعه که پس از مرگت، از ورای گورت،  می
اما بازهم، آنان . اعادۀ نام نیکت حتمی بود. حیث اولین شاعره ثبت تأريخ شده بودیه و ب استعداد داشتی  خره، باآل

و آبروی  خاطر عشق و برای اعادۀ عزت ه جوانی که ب دخترتو ساختند با  چگونه توانستند تصويری را که بعدًا از
 برادرش کشته شد به هم آشتی دهند؟ 

و " محترم"داستان زندگی ات پرداختند تا ترا از آلودگی ها بسترند و به دختری و تنظیم به اين منطور، به اصالح 
 . تبديل کنند" آبرومند"

کنیم به  میرد، شروع می فقط زمانیکه شخصی می . بگذار برايت بگويم رابعه، ما هنوزهم به مرده ها احترام نداريم
 . شدر مورد دروغ پردازی 

باهم به زبان شعر صحبت  دو هر. زمان، برخوردی دربار روايتی هم است که روزی تو با رودکی، شاعر شهیر
رودکی چنان از . ف و استعارات و تشبیهات عالی استعدادت را به ُرخش کشیدیتو با استفاده از خیاالت ظري. کرديد

که کور بود، گوش و حافظه  خاطریه شايد هم ب. ظرافت های شعری تو متاثر گشته بود که ابیاتت را آنًا حفظ نمود
و نزد استادان   تمام قرآن را در سن هشت سالگی حفظ کرده بود. او مغز عجیبی داشت. تر از ديگران بود اش تیز

شدی،  افشا نمی شد،  اگر عشق فقط در صورتت خوانده می. جید زبان و بزرگترين فالسفۀ زمانش درس گرفته بود
و با بیت های پرشور، رازت را ناخواسته  اما شايد حین مشاعره با رودکی بزرگ، خونسردی ات را از دست دادی 

 .افشا ساختی
ولی، من به نقش او در مرگ تو عالقه  . کنند اينکه ديگران اورا پرستش میبا  از شعر رودکی خوشم نمی آيد، 

حال  آيا او در . کردش افيک پیروزی نظامی، رودکی راز ترا در افسانه ها آمده است که در محفل تجلیل از . دارم
 . دو شايد هر بود؟ را حسود ساخته  يا استعداد خارق العاده شعری تو او مستی نتوانسته بود زبانش را نگهدارد، 

شب رودکی اشعار ترا خواند و شاعران و منصبداران را با کلمات مستی آفرين تو چنان به وجد آورد  حال، آن بهر
 . که آنها بر افشای نام شاعر اصرار ورزيدند

 . همان بود که سرنوشت تو در غیابت رقم زده شد
 کنند،  تا حال هم با ما همان می

 .کنند رگ مارا هنوزهم در غیاب ما طرح ريزی میآنها دسیسۀ م. رابعه
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 (: يا شايد هم او کلماتش را سنجیده بیان کرده بود)روايت میکنند که رازت از زبان رودکی چنین بیرون آمد 
اين بیت های زيبا از شاهدخت رابعه دختر سلطان کعب است و خیال پردازی های زيبای اين شعر از عشق رابعه "

 ." گیرد سرچشمه میبه بکتاِش غالم 
. ها دور از شهر تو فرسنگ ، در شهر بخارا، هنشافشای رازت اينگونه رخ داد، رابعه، شبی در محفل مردان 

 . بلکه ترا تحقیر نموده بساط مرگت را چید رودکی نه تنها به تو خیانت کرد، 
 . او در جنايت قتل تو شريک بود

 . توانیم به آنها اعتماد کنیم بگذار برايت بگويم رابعه، ما هنوزهم نمی
 . نام کرد، برادرت آنجا بود و بد مشهور ساخت همزمان که رودکی ترا  شبی آن

 . با ظاهر آرام ولی خروشی در دل از محفل خارج شد
 . تو ناموس او بودی و او را بی عزت ساخته بودی

 ت های انترنتی و پیرزنان راوی چگونه وهای درسی، ساي دانستی که اکنون داستانت را کتاب اگر می ! اوه رابعه
در فرهنگ ما به  صرف آن تسلیمی مروج . نامی خبری نیست از بی ناموسی و بد. کنند با چه قاطعیت بازگو می

 .دهند را به خورد ما می" تراژيدی ناگزير زندگی"و " تقدير"قربانی شدن بنام 
  

هايت را  های بند دست نمود تا ترا به حمام قصر برده رگ برادرت حکم : کنند پايان داستان ترا چنین روايت می
. های قطع شده ات جريان کرد خون از رگ . در را از پشت ببندند امر کرد تا ترا در حمام تنها رها کرده . ببرند

. دندخونت را از حمام بیرون کر در هبعد جسد غرق روز . آنها ناله هايت را می شنیدند اما کسی به ياری ات نشتافت
 .های خونینت نوشته بودی رنگین بود های حمام نیز با خون تو و آخرين شعرت که با کلک صحن و ديوار

 

 بگذار برايت بگويم، 
 رابعه، 

 . که مرگ ترا بی ضرر ساخت
 اکنون ترا 

 خوانند،  می" مادر شعر پارسی"
 گويیم،  غ میما هنوزهم درو. نکردۀ عاشق پیشه بودی با اينکه در زمان مرگ دختر شوهر

 .هم ادامه دارند و نفرت و شعرگويی ها هنوز های ناشی از عشق  رابعه، و کشتار
 

 . آرام بخواب، رابعه
 خواستم برايت بگويم که در افغانستان،  فقط می

 .عشق هنوزهم گناهی است کشنده
 

 
 صوير از وبسايت میهن يو گرفته شدت
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