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  ۲۰/۰۶/۲۰۲۰                                                           ُمتْرِجم نگارگر
 

افغانستان دردههٔ شست  نا گفتـــــه: ینگارِش دانش نگارگر قصــه ها  
آکسفورد نوشته بود   هٔ ی نشر  یبرا  ی سیاست که ارجمند دانش نگارگر آنرا به زبان انگل ی ادداشتی ن یا

ترجمه کرده بودم.نگارگر اول جون  ی ومن به در  
 

را ٌجنگ زده وپارچه   انهیشرِق م  یازکشورها  یاص انکشاف نموده است که برخخ  یتیروا  یاطالعاِت جمع  لِ یدروسا
 .دینمایرا م یمیدا ییوآنهم خراب یدرجه خراب کی ی. عبارِت ٌجنگ زده ٌ اقتضاخوانندیجنگ ٌ م لهٔ یبه وس شده پارچه

عبارت   نیخواهندماند. ا ران یبوده اند وو رانیو گونه برخوردها نیا جهٔ یتا بوده اند درنت یپندار کشورها نیچنانکه ا
.اگرآدم به  کندیآنراخوب افاده م شانیبرا یگوناگون بم افگن ینهایاست وکمپ انهیم سان دربارهٔ شرقِ  کیتصوِرعام و

 سیپار یستی.بعدازحمالِت ترورمیگویکه من چه م داندیکندم نگاه فرانسه داده شد یستیکه به حمالِت ترور یپاُسخ
پرچِم  یرنگها یعنی یوآب دیسرخ؛سف یبارنگها بُک همه همسان سیف یها لیوپروفا یمل یادگارهایمجسمه ها و

گرفته شد.   دهیناد عا  یوس  افغانستان و ه؛لبنان؛پاکستانیماننِد سور یکشورها ی شدنداما پرچم ها یزیفرانسه رنگ آم
  ٌ یجنگ زدگ ٌوحالتِ  کشورها درحالِت خشونِت مداوم استند نیازآن عبارِت خاص ا یبه عنوان بخِش کوچک  راکهیز
غرب   یکشورها دررابطه با خشونت ها  نیا  نکهیساخته است.مختصرا  تیاهم  یراب  یانفراد   یها  یدیجاها تراژ  نیدرا
 .وجود ندارد خیبرخورد مفهوِم گذشته وتار نیا یشوندودرآنها آن سو یم فیتعر
 

  ی پادلک درسالها  امیلیکه داکترو  یگفتن وجودندارد.عکس ها  ی برا  یجا ها قصه ا  نیکه درا  ستین  نیآن مسلما  ا  یمعنا
ادارهٔ   رِ یناشناخته است. ز یاریبس یبرا دهدکهیرانشان م یافغانستان فصل خِ یآخِر دههٔ شست گرفته است درتار

 یک یبودو  دایدوم درآن هو  ییشدن بعدازجنِگ جهان  یوضرورِت تحول وعصر  رفتیکشور روبه جلو م  نیظاهرشاه ا
  یی به وجود آورد ودرراِه آزاد یپارلمان یبود که ازراِه انتخاباِت عموم۱۹۶۴ سال ییمهم قانوِن اساس راتِ ییتغ نیازا

با  ۱۹۷۲  یدوراِن کوتاِه ثبات درجوال  نیاستواربرداشت.ا  یها  گام  خانه  رونِ یکاردرب  یزنان برا  قِ یزنان به شموِل تشو
 .رفت انیازم یزیبدوِن خونر یکودتا کی
 

 انییروندواروپایکه روبه مکتب    ینیب  یکند.دختران رام  یم  ریتصو  ییبایروزگاِر رفته را با ز  نیپادلک ا  یها  عکس
 یها ییبایاستند وازز لیوغ لیبه اصطالح ه یافغانستان رفته اندوبا مردِم محل التیبا استفاده ازتعط که ینیب یرام

 کوفیتانک وکلشن ِش یاماباک ستین زیانگ  جانیوه اردلچسپیبدون گفت وگو بس ریتصاو نیبرند. ا یلذت م نیسرزم
 .باشدیکه اکنون باناِم افغانستان گره خورده است درتضادم

 ی زندگکه دربارهٔ   یمن ازقصه ها  ندداردکهیگره خوردِن ناِم افغانستان باخشونت وبرخورد؛آن قـــدرنفــــوِذ ناخوشا  نیا
خود درشمال    ییام ازدوراِن کودک  ی. مادرکالِن مادرخورمیشنوم سخت تکان م  یخانوادهٔ خود م  یازاعضا   زیصلح آم

 گریباغ به باغِ د  کیاز  یگاد  لهٔ یوبه وس  میرفت  یچاربولک م  یباغها  یدرتابستان به سو  کندکهیم  قصه  میافغانستان برا
 .نبود یوازحجاِب امروز خبر دمیپوش یبا دامن م کوتاه نیآست راهنِ ی. من پمیزد یَچَکرم

  ادیکه بچه ها  میگرفتی م ادی زهارای: ٌما درمکتب همان چدیگویدمیبا تأک شیمکتِب خو یازروزها  گرمید مادرکالنِ 
شباهت به حالِت من   یدرآنجا ب شیکه روزها دیگویدرپوهنتوِن کابُل م شی. ٌ پدرکالنم ازروزگاِر خوگرفتندیم

. دردوراِن ظاهرشاه  دادیم یشیوساالنه پوِل در اب؛غذاشاگردان پوِل کت یکه دولت برا دیگوی. او مستیدرآکسفورد ن
شوند.  افتهیمیکه درس بخوانند وتعل کردندیم قیرا تشو وشاگردان بود یامِر زندگ نیتر تیبا اهم هیوترب میتعل

وفرهنِگ  نیودربارهٔ د میدیدیرام انیبام یبوداها درآنجا دکهیگویکندومیصه مق انیخود به بام ییعلم یاوازسفرها
 .وجه مشترک ندارد چیامروزه ییتحُجرمذهب دبایگوی.آنچه اوممیآموخت یم ییبودا
که قدِر  خوَردیوکابُل ٌبهشِت شاگردان ٌ بود.اوافسوس م شدیشاگردان سفرخرج داده م یبود؛برا گانیرا هیوترب میتعل
 .دانستندیرا درآن روزگارنم گانیرا هٔ یوترب میتعل
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خطرناِک  عتِ یبودکه طب نیکشورم را نشان داد که من ازآن آگاه نبودم وهم یمــایمـن همان س یقصـــــه ها برا نیا
پُرازدرِد سرداشت اماآن   ینستان گذشته ها.بدوِن شک افغاترساختیرا درذهنم قو یٌ عبارِت ٌجنگ زدگ

ازاروپا   لیکه هزاران م گرید یکشورها یاری.افغانستان وبسنبود ـریناپذ انیوپا یشگ یدرِدسرهاسرنوشِت هم
  ند؛بهیآ یغرب م یکشورها به سو نیکه ازا یشده اند. مهاجران یتلق ن یبحران وبحران آفر یها نیدوراستندسرزم

اندک وجود دارد. فرض    یوگذشتهٔ شان آگاه  خیازکشمکش وبرخورد ازتار  رونیب  راکهیشوندزیمجرم پنداشته م  یسادگ
 ریپذ میگرترمیاست که د دهیگرد رانیشان چنان و یکشورها  راکهیز ندیآ یغرب م یبه سو نانیاست که ا نیبرهم

را به   خیتار کیجامعه؛ و کیخانه؛ کیآنان  که دانندینم ارمردمیبس نجایاستند. ا یعقب ماندگ نیوسزاواِرهم ستین
 .بََرندیم زرنجیبرخوردها ن نیآن دربدتر یادآور یدنبال گذاشته اندکه از

  ی .بعد ازسال ها شودیم دیافغانستان را دوست دارد که درآنجا تماِم دردها وآالمش ناپد لیدل نیاو بد دیگویم مادرکالنم
 ت یعصر  یکه افغانستان به سو  یکوتاه  یخاص دارد وباغرور وافتخار ازگام ها  یدرقلبش جا  افغانستان  دراز هنوزهم

 .ابدینه چندان دور بازهم ادامه  ندهٔ یگامها درآ نیواراست که ا دیوام کندیم ادیو استقالل برداشته است 
ما   یازآن رابرا استفاده اجازهٔ  سپاسگزارم که سترسنیتُن ا یپادلک تعلق دارد واز کل امیلیعکس ها به داکترو ازِ یامت
   داد.
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