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 دوست  کیبا  یبه ادامه درد دل
(1) 

 .ی در لغتنامه شده است نیستاین نقد دربرگیرنده کار هایی که در بخش های علم
مورد من در جای دیگر بازهم تماس  تبصره روی نظریات متخصصان از توان و صالحیت من خارج است. در این

 !خواهم گرفت
 

 قیس عزیز،
قبل از این که نظریات خویش را پیرامون شش پرسشی که به من راجع نموده اید تقدیم حضور مبارک تان کنم، یک 

 :م به شما عزیز یادآور شوم، و آن اینکهنکته را می خواه
من با شما عزیزهیچ مخالفت یا خصومتی ندارم، اگر مخالفت یا خصومتی هم فرضاً وجود داشته باشد، با کار و با  

 .نوعی برخورد شما با مسائلی است که تنها مربوط به شما نمی شوند ـ به خصوص با بر خورهای دوگانۀ تان
و به عنوان یک دوست اعالم می کنم که من با شما و کاری که برای تهیۀ لغتنامه می  به شما عزیز یکبار دیگر

کنید، هیچ ضدیتی ندارم، بلکه همیشه آرزوی موفقیت شما را در زمینه ای تدوین لغتنامه ای که روی دست دارید،  
  .داشته ام

ی دوستی و با نیِت نیک بوده است، زیرا اگر تذکری گاه و بیگاه به غلظت داده شده باشد، باور بفرمایید که از رو
من همیشه خواهان اکمال یک کار، در نهایت کمال و آراستگی تمام هستیم. به خصوص کار هایی که به نام افغان و  

  .و تخصصی اند افغانستان صورت بگیرد؛ و یا مهم
دیش و از خودگذر، کسانی که یشنهاد من به شما عزیز برای یافتن و به وجود آوردن یک تیم بی مدعا و مثبت ان

بیشتر به فکر تهیه یک اثر خوب باشند، تا با نوشتن نام خود در پهلوی هر لغت به خاطر تبارز دادن خود، برای  
  .بهبودی لغتنامه است

رواج نیست و در هیچ فرهنگی دیده نشده است که پشت هر لغتی در لغتنامه ای نام کسی نوشته  درهیچ جای دنیا
ه پیشنهاد شمول آن لغت به لغتنامه را داده باشد. در آغاز کتاب ضمن تذکری، از همه کسانی که در  شده باشد ک

  .تدوین کتاب همکاری داشته اند، به نسبت اهمیت و کاری که کرده اند، اسمی برده شده و بس
این کار در نفس خود  نوشت اسم در پس هر کلمه، عالقه فرد به خود را نشان می دهد، نه به کاری را می کند ـ و 

 !مناسب حال انسانان ارجمند و بافضیلت نیست
من و هر انسان دیگری که در فکر آبروی خود می باشد، حق داریم این چنین اعمال را، چون نامانوس و موجب 

 !شگفتی هستند، نقد کنیم؛ زیرا با این کاری غریب و غیرمعمول، شما با حیثیت افغانان بازی می کنید
من بعد از مرور قسمی لغتنامه برای جلب همکاری تعدادی از اشخاص دارای تخصص، کسانی که واقعاً پیشنهاد 

صالحیت کار و نظارت بر چنین یک پروژه را دشته باشند، نشان از احساس مسئولیت، صفای باطن و نیت نیک 
 !پیشنهاد را جدی می گیرید را دارد. خوشحالم که می شنوم شما در صدد آن هستید و این من نسبت به این پروژه
 :گوش شنوا داشته باشید

شنیده ام کسی در باره لغتنامه تان چیزی هایی نوشته بود که سبب برافروختگی شما شده است. من این نوشته را  
نخوانده ام، اما از صحبت هایی که پیرامون محتوای این نامه شده است به این نتیجه رسیده ام که این نوشتار باید دو 
جنبه داشته باشد: یکی: دارای روحیه ضدیت و بدگویی که ناشی از بیماری کم زدن افغان ها برای رضایت خاطر  
و بزرگنمایی دیگران، که قسماً با بدطینتی نوشته شده است و مشمئز کننده می باشد، تحریر یافته است؛ و دیگر 

زبان آورده است، که، حتی اگر در حد یک ارزن  اینکه: ضمن بدگویی ها، یک سری سخنانی را در باب لغتنامه بر 
  .هم درست باشند، می توان آن )آن ها( را از جهتی مظاهرتی دانست، که معاندی، ناخواسته به شما نموده است

شما همیشه تعریف شنیده اید ـ از خود و از کار های تان؛ آنهم از کسانی که به نام دوست یا خیرخواه در پیرامون 
زیاد عالقمندند که کماکان در اطراف شما قرار داشته باشند ـ برخی احتماالً متظاهر. این ها جرأت آن   شما هستند و

چه در رابطه با کار های پورتال و لغتنامه و چه  را ندارند که به شما سخن حق، مفید و برطرف کننده دشواری ها ـ
می دانند شما برای انجام و پیشبرد کار های تان به هر  در ارتباط با مناسباتی که با دیگران دارید ـ را بزنند؛ چون 
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 ً اگر به سود شما نباشد یا به نفع رقبای ذهنی تان   مشوره ای گوش می دهید و هم از شنیدن سخن حق، مخصوصا
  .باشد، زیاد خوش تان نمی آید

ت آن ها هم باید شنیده اما غیر از این دسته، کسان دیگری هم در جامعه سی و پنج میلیونی ما هستند، که نظریا
شود. و از البالی نظریات این جامعۀ سی و پنج میلیونی، چه نظریات مثبیت و رهنمود دهنده و سازنده، و چه  

 .در راستای هر چه بهترساختن کار تدوین لغتنامه استفاده می کنید منفی، اگر انسان هوشمندی باشید
برای نجات از یک سری خوش بینی های کاذب در باب لغتنامه، و نجات از شر آفرینندگان این خوش بینی ها، به 

  سمرقندی را که خیلی آموزنده است و از قرن ها حرف های منتقدین دآلزار تان هم گوش بدهید. این سخن سوزنی
 !...شود سبب خیر، اگر خدا خواهد در زبان ما به ضرب المثل تبدیل شده است، شاید شنیده باشید: عدو

انتقادات تلخ و تند این شخص را من ده ها و صد ها مرتبه بیشتر از تعریف های چاپلوسانه و گمراه کننده ای که 
  .دور تان می کند، بهتر می دانم شما را خالی ذهن می سازد و از کار های سازنده
یافتم؛ و می دانم که این فکر از ذهن شما بر نخاسته، بلکه شما را  من شخصاً دلیلی برای "کبیر" نامیدن این لغتنامه ن

 !همین دوستان متظاهر تان برای انتخاب این کلمه تلقین کرده اند
سخن تلخ، ولی سازندۀ دشمن، هزار بار از سخن شیرین، اما گمراه کننده و نادرست دوستان خوشامدگو و ناراست 

  !!ت. انسان های هوشیار بیشتر از دشمنان میاموزند تا از دوستانارزشمند تر، بهتر و قابل شنیدن تر اس
چرا؟ چون دوستان در اغلب موارد به خاطر شرم، یا حیای حضور، یا حرمت دوست و یا داشتن مالحظه ای )یا 

  !مالحظاتی( نمی خواهند آنچه را که باید به دوست یادآور شوند، یاد کنند
شما پیشنهاد می کنم که کوشش کنید در مورد برخی از سخنان من کمی بیشتر به عنوان یک انسان خیر اندیش به 

  .فکر کنید
من )همانطور که بار ها گفته ام و شما هم می دانید و در جریان پرسش های شش گانۀ خویش هم بدان اشاره  

مثابه کار همه افغان ها  فرموده اید( نمی خواهم در برابر از خود و بیگانه به تمسخر گرفته شویم، چون این کار به 
  .پنداشته می شود

چه کسی فکر خواهد کرد که این کار فقط مربوط به یک مشت انسان هایی است، که به پندار خود، خود را در  
ردیف تدوین کنندگان فرهنگ شش صد هزار لغتی آکسفورد، یا لغتنامه کمبریج با مدخل بیشتر از سه صد و پنجاه 

  اند؟  هزاری اش به حساب آورده
من این حرف را به خاطر داشتن احساسات وطن پرستانه و شریفانه ای که در برابر مردم و کشورم و شما دارم و  
از ترس آبرو ریزی می زنم، ورنه، مثل دیگران بجای خریدن درد سر، همین لحظاتی را با که شما تبادل نظر می 

دم، کتاب یا مقاله ای باارزشی را می خواندم، چند لحظۀ  کنم، به گردش می رفتم، کمی می خوابیدم، موسیقی می شنی
بیشتر با بچه ها و دوستان صحبت تیلفونی )ببخشید "تلفنی"!( می کردم و دست مادر اوالد ها را در خرید یا کار  

  .خانه سبک می ساختم ... و به لذت بردن از زندگی می پرداختم
 :وار، به پاسخ های الزم پرسش های شما عزیز بپردازمحال، می خواهم مورد به مورد، به قول شما ماده 

 :یک
  .خوشحالم که باالخره حقیقت را نوشتید؛ و ابراز کردید که آن پیشنهاد را برای اولین بار من نموده بودم

اما کاش این حقیقت را در زمان زنده بودن زنده یاد استاد سید خلیل هللا هاشمیان ابرازمی داشتید، که ما دو نفر 
ساعت ها را روی این مسئله با هم به بگو و مگو سپری نمی کردیم ـ خاصتاً من با خادمان یا مجاوران بیکار و بد 

  .زبان و "َچوِری" به دست آن مرحوم در نمیفتادم
دارای   مرحوم هاشمیان مردی بود پرکار و در زمینه تهیه یک لغت نامه از نظر مسلک و مدرک اکادمیک یا علمی

مل، اما کم حوصله بودند و به دیگران احترام الزم قایل نمی شدند. خود را جامع الکماالت می پنداشتند صالحیت کا
و فقط اطاعت می خواستند و این منش همه صالحیت های وی را به نازل ترین حد تقلیل می داد و کار کردن با  

از افراد باید آن را انجام بدهند،   ایشان را مشکل می ساخت. و این رویه درستی در کار مشترکی که یک دسته
نیست؛ زیرا هر قدر یک انسان کامل باشد، باز هم در جهان پیچیده کنونی، بویژه در قلمروی زبان، کامل نیست و 
احتیاج به همکاری، مشارکت و کمک دیگران دارد ـ چنانکه با اصالح دو یا سه اشتباه وی من حقیقت نهفته در این  

نمودم. تمام لغتنامه را اگر از نظر بگذرانید، به یقین با تعدادی زیادی از اغالطی بر خواهید  سخن را به شما ثابت 
خورد که آن مرحوم مرتکب شده است. هر انسانی در جایی نه، جایی، نقص و کمبودی دارد. هیچ انسانی هیچ وقتی 

  !کرد را هم باید شنیده باشید نه کامل بوده و نه می تواند کامل باشد ـ قصۀ شیر در بند، و موشی که کمکش
یاد آور شدم که کار کردن با او برای   بنابر وجود همین خصائل قسماً ناخوشایند شان چندیدن بار کتبی و شفاهی

  .شخص من محال است
جناب معروفی صاحب یکی از شخصیت هایی فرهنگی کشور هستند که می توانستند و می توانند ازعهده انجام این  

  .یک تیم کاری شائق و منظم و همنظر و مسلکی و بی مدعا برآیند کار به کمک
دوازدهم   ایشان پیشنهاد مرا در این زمینه با نوشتن مقاله ای معنون به "پیشناد جناب سدید کامالً بجای است" ـ
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  .نمودند از روی لطف و بنابر اهمیتِی داشتِن یک لغتنامه کامل و مستقل برای ما افغان ها تایید ـ ۲۰11دسمبر 
صحبتی با هم نکرده بودیم. از صحبت ایشان با جناب نگارگر هم تا اینکه نوشتۀ  اما، ما قبالً در این مورد هیچگونه
 .شما را خواندم من اطالع نداشتم 

در پورتال افغانستان آزاد ـ   ۲۰11دسمبر   11عنوان مقاله من: "تا کی باید بی خریطه فیر کنیم؟" بود که به تاریخ 
  .افغانستان اقبال نشر یافت آزاد

پیشنهاد تدوین لغتنامه به پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان از طرف من به دلیلی بود که آقای موسوی هم 
گذشته از این که زمانی، قبل از خروج از کشور، معلم بودند، آشنایی و تسلط و احاطه ای کامل بر زبان و ادبیات 

 .سب ترین فرد، در هر سمتی که قرار می گرفتند، برای انجام این کار بودنددری/فارسی دارند و منا
 :مختصری هم در باره کانسپت

در خصوص کانسپت، اگر کاسپت همان "اندیشه یا اندیشه های کالن و کلی، یا پالن و برنامه ای باشد در خصوص  
  نداشتیم؟یک پروژه یا کار نسبتاً مهم"، شما از کجا می دانید، که ما کانسپت 

ما پالن داشتیم که همه نخبگان و ادبا و زبان دانان و اهل خبره و تخصص، از هر زبانی را که در کشور ما وجود  
به   دارد، در یک کانون و در گروپ های مختلف از طریق اسکایپ که ساده ترین وسیله از راه دور است ـ یا بود ـ

کمک خبرگان همان زبان، به شمول زبان های پشتو و فارسی،  کار تدوین و تهیه لغتنامه ای برای هر زبان به
  بگماریم؛ حتی از راه استقراض زبانی، بدون تعصب با این و آن زبان و گویش و لهجه و کشور. چون تعداد زیادی 
از اقوامی که در افغانستان زندگی می کنند، بزرگ یا کوچک و کوچکتر )از نظر جمعیت( بدون داد و ستد زبانی 

همسایه های خود و با جهان نمی توانند لغتنامه ای مکمل و معتبری برای خود تهیه کنند؛ نه بلوچ های ما، نه  با 
اوزبیک های ما، نه ترکمن های ما، نه پشتون های ما و نه دری زبان های ما و...! چرا؟ چون هر یک، بخصوص 

اوزبیک های ما، و هم بلوچ های آنطرف سرحد   ترکمنستان و اوزبیکستان به مثابه دولت ها، نسبت به ترکمن ها و
 .کار کرده اند ــ هم در ایران و هم در پاکستان ــ در ارتباط با زبان بیشتر از ما ها

و احترام متقابل به  کار های بعدی را با شرکت و حضور داشت افراد داوطلب و با مشوره و اتفاق و همدلی همه
دادند، مطابق برنامه شروع می کردیم. این شد: کانسپت؛ خالف نظر گونه ای که همه با خوشنودی رضایت می 

 !شما، که می فرمایید: کانسپت نداشتید
ما می دانستیم که انجام این کار از جمله کار های ساده و سهل و بدون مشکل نیست. به همین دلیل و دلیلی که به  

  .ی الزم از اساس و پخته شروع کنیموقت نیاز بود، می خواستیم کار را با طمأنینه و درنگ و آمادگ
عجله نکردیم؛ چون می دانستیم عجله کردن در کار مهمی ـ یا یک پروژه مهم و بزرگ و به نوع خود جدید در  

سبب مشکالت زیادی می شود و می تواند کار ها را به بازنگری های متعدد و زمانگیر و خسته کننده  کشور ـ
آن ها قبل از آغار کار، گرچه حدس زده می شد، خیلی دشوار بود؛ و ممکن نبود  مواجهه کند. مشکالتی که پیشبینی

  .در آن زمان نظر به بی تجربگی های ما، به جزئیات آن ها پی برده شود
تنها کسی که تجربه عملی در این کار داشت جناب نوری صاحب بود، که حتماً معروفی صاحب با ایشان هم،  

ه یقین اطالع ندارم که این کار صورت گرفته بود یا نه و اگر گرفته بود، روی چه  صحبت کرده بودند، ولی من ب
  !چیز هایی و چگونه صحبت شده بود

قابل یادآوری است که نوری صاحب به تنهایی لغتنامه ای را تهیه نموده اند که فکر می کنم دارای بیشتر از هزار و  
ار تدوین لغتنامه یقیناً مشکل و مستلزم حوصله است؛ اما ناممکن پنچصد لغت است ــ این اشاره برای این است که ک

  !!است
شتابناک بودن تان در   یکی از مشکالت مهم موجود شما، طوری که خود چندین بار یاد کرده اید، به سبب همین

 .آغاز کردن کار بود
به خویشتن داری در کار، و  چهار نفر را من برای همکاری در این کار تشویق کرده آماده ساختم. دو نفر شان 

تفکر بیشتر روی برنامه، یا پالن کلی و جامع اصرار داشتند و دو نفر به این فکر بودند که کار باید هر چه زود تر  
  .شروع شود

نظر این دو نفر این بود که مشکالتی را که در جریان کار بروز می کردند، در همان زمان و به آرامی و حوصله  
کانات همان زمان و به همان گونه ای که الزم و ممکن است،از بین برده پیش میرویم. این پیشنهاد با ام و یک، یک

 ...خوشبختانه ما را تشویق به تلقین پذیری ساده اندیشانه نکرد. تا وقتی که دیدیم شما اقدام به کار کردید و
 :حکایت صحبت معروفی صاحب با آقای نگارگر

حب با جناب نگارگر هیچ اطالعی ندارم. آقای نگارگر شخص ادیب، زبان دان و  من از تماس گرفتن معروفی صا
نویسنده قابل احترام و منتصری هستند و استاد زبان و ادبیات بودند. در ضمن مرد فروتن و متواضعی می باشند، 

عالوه بر اما کمی زود رنج هستند و داشتن خصلت زود رنجی در یک تیم و در امر پیشبر یک کار دسته جمعی 
این که مثمر ثمر نیست، سبب دلخوری ها و رنجش های متقابل و مشکالتی رو به تزاید و تراکم دیگری نیز می 

 .گردد
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ولی، با وجود این زود رنجی، و بیشتر اعتنا به خود و سخن خود، و داشتن عادت قطع کردن سخن در جایی که  
و فهم معنی و معنا و احاطه بر زبان و ادبیات و هم از منظر هنوز سخن آغاز نیافته است، هم از منظر دانش و قلم 

  .برخورد های انسانی و اخالقی نسبت به آن مرحوم زمین تا آسمان فرق دارند و داشتند
اگر نگارگر صاحب به اشتراک در کار تدوین لغتنامه عالقه می گرفتند و از نظر صحی توان این کار را در خود  

که کار این پروژه خیلی ها بیشتر و بهتر و آبرومندانه تر به پیش میرفت ـ خواه این کار را   می دیدند، تردیدی ندارم
خواهد برد،   ما شروع می کردم و خواه شما ـ؛ ولی با نبود ایشان هم، چنین تصوری ندارم که این پروژه را سیل

  !همان گونه که با نبود احمد یا محمود چنین اتفاقی به یقین نخواهد افتاد
اما اصل حکایت اینکه، خالف نظر شما و آنگونه که نوشته های آقای نگارگر گواه حقیقت مسئله هستند، ایشان به  

دلیل نداشتن وقت، عظیم و حجیم بودن کار پروژۀ تدوین لغتنامه و باالخره ناجوری و ناتندرستی خویش از اشتراک  
  .در این پروژه عذر خواستند
یل نداشتن کانسپت نخواتستند با آقای معروفی همکاری کنند)!(. این موضوع اگر دلیل شما نوشته می کنید که به دل

عدم توافق ایشان در این کار می بود، شما که مدعی داشتن کانسپت هستید و بودید، چرا ایشان با شما همکاری 
  نکردند؟؟

همکاری با شما را بیماری و ناتوانی  نوشته های ایشان را در این زمینه یکبار دیگربخوانید! تنها علت عذر شان از
 .خویش خوانده اند

 :داشتن و نداشتن اطالع از تکنولوژی و کامپیوتر
عزیزم، تا جایی که من اطالع دارم از میان ما افغان ها کسانی دست به کار تهیه لغتنامه ها زده اند که اصالً نه  

درستی سر شان می شد و می شود و... از جمله   تخصص در کامپیوتر داشتند و دارند، و نه از تکنولوژی چیزی
یکی از وطن داران هزاره ما که بیشتر از پنج دهه پیش کمابیش یک هزار و پنجصد کلمه و گویش و لهجه های 

هزارگی را در یک کتاب گرد آورده است. اگر بیاد داشته باشید من این مسئله را زمانی به شما یاد کردم و به شما  
ین کتاب را برای استفاده در لغتنامه برای تان روان می کنم. اما باتأسف نتوانستم به وعده وفا کنم،  وعده دادم که ا

  !!چون: برخی خانه پر پلو ها کتاب را می برند، ولی پس نمی آورند
در زمان گرد آورنده و مصنف آن همه لغت و آن کتاب، نه کمپیوتر بود و نه از این گپ هایی که امروز شما می  

بی یار و یاور، بدون پول و پیسه، در دور افتاده ترین نقطه از کابل، در میان شاخه   نید. وقتی آن ها، تک و تنها،ز
های کوه های هندوکش و بابا، درحالی که صبح تا شام برای به دست آوردن لقمه نانی بیل می زدند و کار می 

ا دستان تقریباً خالی به تدوین چنان لغتنمامه ای موفق کردند و شام خسته و کوفته به خانه می آمدند، توانستند ب
شوند، ما با این همه امکانات از آن ها چه کم هستیم ؟و شما به چه دلیلی به بزرگنمایی کار خود می پردازید؟ مردم  

ها به اصطالحی عوام کوه را شکاف می کنند صدای شان را کسی نمی شنود؛ و شما )؟!( ـ زنده باشید قیس 
  !!عزیز

بدون اغراق و خودپسندی، من شخصاً اگر خواسته باشم، با همه مشکالت صحی می توانم به تنهایی درظرف یک 
 سال یک لغتنامه بیست هزار واژه ای را، بدون این که دستبردی به این یا آن فرهنگ یا لغتنامه بزنم، به گونۀ مجاز

دارد و من عضوی یکی از بزرگترین کتابخانه های  از روی هزار ها کتابی که برای استفاده در اینترنت وجود
موجود در اینترنت می باشم، تهیه کنم! پولدار نیستم، ورنه مانند هاشمیان مرحوم سر حداقل ده هزار یورو شرط 

 !می بستم
به  فرید" در کار هایی" از این که بگذریم، همانطور که شما در ابتدا و برای سال ها از وجود شخصی به نام انجینر

پا ایستاد کردن پورتال افغان جرمن آنالین و در کار ریختن طرح لغتنامه استفاده کردید، ما هم قادربودیم که با دادن  
  .چند یورو یا دالر به یک نفر انفورماتیکر یا متخصص در رشته کامپیوتر این کار را بکنیم

موسوی برای به وجود آوردن پورتال   بلی! یکی را استخدام می کردیم؛ همانطور که آقای معروفی و جناب
"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" و جناب نوری صاحب در به وجود آوردن پورتال "آریانا افغانستان آنالین"، و 

  .صد ها فرد دیگر، این کار را کردند
از بچه ها، که  من این کار را بدون این که کوچکترین اطالعی از چگونگی ساختن آن داشته باشم، به کمک یکی 

  .شاید در آن وقت هنوزهجده سالش نشده بود، به نام خود به وجود آوردم که دو ماه یا کم و بیش دوام آورد 
داشت و روزانه حداقل صد و   این سایت، قلم به دستان و شعرا و خوانندگان خود را ـ به نسبت شروع کار کافی ــ

آنکه نمی خواستم خود را زیاد پابند آن بسازم و همیشه به خانه هفتاد نفر به آن سر می زدند، ولی من به دلیل 
خود را آزاد ساختم. زندگی؛ یعنی کار و خواب و تفریح! زندگی ای را که   بنشینم، عطای آن را به لقایش بخشیدم

  !سراسر در کار بگذرد، کار و عذاب باید نامید، نه زندگی
 باقی دارد 
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