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  ايمل خان فيضی

١۶/٨/٢٠١٠  

  
  !گشته استرا ن" جھانی"ياه سنگ ھنوز جھان س

  
بدالباری جھانی، را به نقد گرفته نويسندۀ محترم، صبورهللا سياه سنگ، برخی از اشعار شاعرمعروف کشور، ع

نبشتۀ ياد . اين نبشتۀ آقای سياه سنگ ازطريق رسانه ھای کشور، در داخل و خارج، به نشررسيده است. ١است
عنوان ِ يک مقالۀ ديگر نيز بود که در بارۀ " جھان جھانی. "به نشررسيده است" جھان جھانی"شده، تحت عنوان 

البته اين مقاله .  نوشته شده بود"دروٻش درانى"نام ه  به ای  توسط نويسند١٩٩٩محترم عبدالباری جھانی در سال 
ًمقالۀ آقای درانی واقعا روی عنوان و محور . بود" د جھاني جھان"به پشتو نوشته شده بود و عنوان آن در اصل 

 به گزينه ھای نگاھی"در نبشتۀ آقای سياه سنگ که به قول خودشان، . ، ميچرخيد"جھان جھانی"اصلی، يعنی 
ُفقط از روی چند شعر و آنھم با يک ديد يک سويه به نقد " جھانی"، جھان بی کران "ازعبدالباری جھانی است

) جھان جھانی(ًآقای سياه سنگ، بعد از يک مقدمۀ کوتاه که ظاھرا کدام ربط به اصل موضوع . گرفته شده است
  :عرجواب ارائه کندبسيار مھم راجع به شا الؤندارد، ميخواھد به چھار س

 يابند؟ شاعرانه ھا و عاشقانه ھايش چه می جھانی به چه می انديشد؟ انديشه ھايش چگونه بازتاب می" 
  "کند؟ در کجا نشسته و با ھنرش چه می) جھانی(گويند؟ اين سرودپرداز

ل مھم است که اؤاينکه نبشتۀ آقای سياه سنگ تا چه حد توانسته است به پرسش ھای فوق جواب دھد، خود يک س
طلبد، ولی بدون اينکه مانند بعضی از نويسندگان احساساتی و کوتاه انديش، به طرفداری  توجه خوانندگان را می

، که ھردو چون نورچشم اند، )جھانی و سياه سنگ(اين و يا آن يکی ازاين دو نويسندۀ بارز و توانای کشور 
ال درآورده، احترامانه ؤورد نمود و نکات مبھم در آن را به سبپردازيم، بايد صادقادنه و عادالنه با موضوع برخ

  .جويای شرح آن گرديد، که مطلب ھذا نيز ھمين ھدف را دنبال ميکند
ًو قطعه شعر از شاعر، فورا به اين نتيجه رسيده است دقای سياه سنگ بعد از ترجمۀ تنھا در آغازمطلب خود، آ

نياز زمانه از او ميخواست . ز و بيشتر به غزل ديروز پرداخته استکمتر به شعر امرو) جھانی (نامبرده..."که 
  ".ھمانگونه که شعر نو می آفريند، ساختار و بافتار نوين را نيز از چشم نيفگند

. روشن نيست" ساختار و بافتار نوين"و " غزل ديروز"، "شعر امروز"در اينجا موقف نويسنده از کاربرد 
، را از ديد خود "ساختاروبافتارنوين"و " غزل ديروز"، "شعرامروز" موضوع، بھترميبود اگر نويسنده اين سه

ًمختصرا تعريف نموده، شرح ميداد که چطور به اين نتيجه رسيده است که اين کمی ھا در اشعار شاعر وجود 
 قافيه ھای چشم داشتن به بزم و بازار موسيقی و از ھمينرو دل بستن به"دارد؟ ويا ھم وقتی نويسنده مينويسد که 

، "...يفھای دامنه دار و سوژه ھای تکراری، جھانی را ازسرودن به شيوه ھای نوين بازداشته استدروان، ر
و نه بعد ) ادعا(و چون و چرای آن، نه قبل ازاين پراگراف " سرودن به شيوه ھای نوين"برای تشخيص عدم 

  .ازآن، ھيچ نوع توضيحات وجود ندارد
قای سياه سنگ حيقيقت امر ھمين باشد ولی خوانندۀ کنجکاو به داليل قوی و روشن نياز شايد از ديد و برداشت آ

است، نيز از نقاد ميطلبد " تشخيص معايب و محاسن اثری ادبی"ازسوی ديگر، يک نقد ادبی که عبارت از . دارد

                                                 
1 http://www.afghan‐german.de/upload/Tahlilha_PDF/s_siasang_jahane_jahani.pdf 
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استفاده نمايد، که اين تا از قواعد و فنون ادبی و تجزيه و تحليل ھا برای شرح، توضيح و قضاوت يک اثری ادبی 
  .کار صورت نگرفته است

  :نويسنده مينويسد
ازسوی ديگر راه  ازيکسو پا به پای گذشتگان گام برداشته و، )درساحۀ شعرحماسی (باری جھانی درين گسترده "

  ."خود را رفته است، زيرا در کنارسوژه ھای کھن، ابزارھايش نو و نوجويانه اند
در کنار سوژه ھای کھن، "امر که شاعر در اشعار راه خود را نيز رفته است و ئيد نمودن اين أدراينجا، ت

بازمانده " ازسرودن به شيوه ھای نوين"، تشخيص قبلی نويسنده که ميگويد جھانی "ابزارھايش نو و نوجويانه اند
) اشعارحماسی(اگرگيريم که اين تشخيص نويسنده تنھا به يک بخش از اشعار شاعر.  رد ميکندیاست، را به نوع
البته در اين مورد، قابل يادآوريست که .  ازکليات شاعر را تشکيل ميدھدی بازھم اين بخش، بخشارتباط ميگيرد،

و " ابتکار" رشاد داکاديمسين پوھان. ناميده بود" مبتکر"را  شاعر " جھانی"رشــــــاد اکاديمسين پوھاند 
پوھاند رشاد . ًين واقعا يک حقيقتی روشن و انکارناپذير استرا از ويژگی ھای شعر جھانی ميداند که ا" سالست"

  :جھانی را بسيار زيبا به تصويرکشيده مينويسد" مبتکربودن"دريک مقالۀ خود 
د ښاغلي جھاني د فكر شھباز د نوو معناوو په ښكار پسي ډيري ھسكي الوتني كوي، او بې ښكاره نه  "

  ٢".راستنېږي، ځكه نو زه دى مبتكر شاعر بولم
  

انگليسی، "جھانی، اززبان ھای ی آقای سياه سنگ برگردانھای آثار برخی از نويسندگان جھان توسط عبدالبار
چھره ھای ماندگار در فرھنگ و ادبيات "اينکه آن نويسندگان :  چونیبه پشتو را نظربه داليل" فارسی و اردو

  "درد خوانندگان باری جھانی خواھد خورد؟به چه "پرسد که اين کار  ، دست کم گرفته، می"خاور زمين نيستند
  :سياه سنگ مينويسد

ی، بازشناسی، ئفرھنگش، پيش از ھمه به روند آشناپشتوزبانھای افغانستان، به ويژه دوستداران " 
بررسی و  نقد سرود پردازانی چون حميد موشگاف، خوشحال ختک، عبدالرحمان، حمزه شينواری و 

 صافی، محمد امين ملنگ جان، اسحاق ننگيال، پيرمحمد کاروان، عارف پس از آنھا به امان هللا سيالب
نياز دارند تا ديد زدن سرسری اين يا آن سرودپرداز انگليسی و ...  و ٣زرين انزورخران، غفورليوال، 

  ".ھندی
 ال ميشود که يک نويسندۀ توانای کشور، صبورهللا سياه سنگ، ازچنينؤدر اين مورد، خواننده به فکراين س

آثار ) رفته، در ايران ھمسايهدور ن(يدانند که درکشورھای ديگراظھارات چه ھدف دارد؟ ايشان خوب م
نويسندگان بين المللی، از نوشته ھای خيلی عادی گرفته تا آثار شناخته شده به سطح جھان، به زبان ھای ملی شان 

در اين بخش بسيار پس مانده است، دست برگردانده ميشود، پس اگر يک افغان، که کشورش مانند ساير بخش ھا، 
به زبان خود ميزند، بايد ازوی حمايت ) که باشدايھرنويسنده (به ترجمه و يا گرداندن آثار نويسندگان خارجی 

بھره نبرده " نعمت"حال ازين ه نمود و چنين تالش ھای شانرا ارزنده خواند، زيرا لسان ھای ملی افغانستان تاب
: ، از محترم عبدالباری جھانی، مينويسد»د خيام سرونه د پښتو په تال کې« در مقدمه کتاب عبدالقيوم پتيال. اند
پښتو ال تر اوسه د ژباړې له نعمته بې په وينا  پښتو ژبه تر ھرڅه زيات ژباړې ته اړتيا لري، ھغه دعالمه رشاد"

  ."برخې ده
رابرت ، شاعر و صوفی معروف ھند و  ـيربگھت کبــجھانی با برگرداندن برخی از آثار شاعران پرآوازۀ چون 

 سرشار از نوعی انديشمندی و "اشعار وی امريکائی که گفته ميشود -  Robert Frost1874-1963  -فراست
ی و حقيقت ئنھايت به غنای معنا دھد، اما در  ترين اشياء و عناصر تشکيل می شعرش را ساده... ژرف نگريست 

ی که گاه شکل طنز و کنايه و نماد را بر دوش دارد و گاه ئغنا خورد، گره می  ھستی  نجامازندگی و انسان و سر 
، خدمت بسيار بزرگ و فراموش ناشدنی را برای زبان پشتو "کند ھای داستانی را بر تن می روايت ٔجامه تمثيل و
 .انجام داده است

 
تو به دری، جھانی را در صبورهللا سياه سنگ با برگرداندن يکی، دو شعر حماسی و ميھنی شاعر، از پش

  :او چنين می افزايد. درميآبد" درتنگنای سلول نژادی"
 و بن بست زادگاھی جا خوش کرده سلول نژادیسوگمندانه بايد گفت که اين سرودپرداز توانمند در تنگنای " 

  ".است
 که پنجشير دئ که واخان دئ ---  کنــــــــــــدھار می د بــابــا په قـــــواله دئ(سياه سنگ باالی شعرزيبا و ميھنی 

ميتواند باری جھانی را "زده، تا حدی افراط ميکند که گويا اين شعر " یئمانيفست نژادگرا"، مھر )وطن زما دئ
                                                 

2 http://jahanionline.com/detail.php?id=49 

3  " زرين انځور"   
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سنگر گيريھای نژادی و زبانی سيمای بسياری از سروده " باالخره، وی به اين باور ميشود که ".به دادگاه بکشاند
  ".ھای جھانی را خراشيده است

تشکيل ميدھد، " سنگرگيريھای نژادی و زبانی"را "  از سروده ھای جھانیبسياریسيمای "ًدر اين که آيا واقعا 
. ًمن شخصا اينرا زياده روی و مبالغۀ جناب سياه سنگ ميدانم. اينرا به قضاوت ديگرخوانندگان جھانی ميگذارم

  :بينيم ه خوبی عکس اين ادعاء را میاگر ما تنھا به چند مصراع ازين شعر در ذيل نظراندازيم، ب
  ھـــره لـــويشت می د نيــکه او بابا ګور دئ
  که پنجشير دئ که واخان دئ وطن زما دئ
 که تاجک دئ که اوزبک دئ يو افـــغان دئ
  ددی خــــــــــــاوره ھـــزاره ترکمن زما دئ

وون په تمه، شپيلی، کوه طور، راز و نياز نه، پايکوب، د سبايسياه سنگ مينويسد که گويا وی کتاب ھای ورکه م
شما آقای سياه سنگ آيا آن شعر ال اين است که ؤو غيره را از آثار محترم جھانی مطالعه نموده است، ولی س

مت دليرانۀ وًتقريبا پنج صفحه ئی ھمين شاعر را که در وصف پاميـــر و بدخشان نوشته است و از جھاد و مقا
خوانندگان شما به  خوانده ايد؟ "نه" ديده و "نه"اد شده است، در جمع اين کتاب ھا مردم آن سرزمين در آن ي

تواند رابطه  ًنمائيد و اين کار يقينا می ًاين فکر خواھند افتاد که شما، خدا ناخواسته، عمدا از حقايق چشم پوشی می
 .ميان شما و خوانندگان تان را در آينده آسيب رساند

، ) که پنجشير دئ که واخان دئ وطن زما دئ---  دئ د بــابــا په قـــــوالهــــــــــدھار می کنــ(در آغاز اين شعر 
يا قباله توسط شاعر را محترم سياه سنگ ازروی ترجمۀ تحت الفظی آن بسيار جدی " قواله"استفاده از کلمۀ 

د که قندھار درقباله بابای کسی بد نخواھد بود آقای جھانی بدان: "ميگيرد وحتی به شاعر چنين پيشنھاد مينمايد
 ".نميگنجد

 
بازھم در ارتباط به ھمين يک شعرجھانی که به نظر ميرسد محتوی آن برای آقای سياه سنگ بسيارجنجال 

شاعر . برانگيز است، ايشان با باليدن شاعر به ارزش ھای اجتماعی در زادگاه پدری اش در تضاد واقع ميشود
  :ميگويد

  :، و آقای سياه سنگ ناراحت شده ميگويد" پچه ده ختلېزمـا په يې سـرداري"
قندھار، ھمين زادگاه سردارھا از آغاز تا امروز چند بيمارستان و کودکستان، چند آموزشگاه و دانشگاه و چند  "

  "موزيم و فابريکه دارد؟
ا ندارد، اين تنھا منوط به آقای سياه سنگ، اينکه قندھار تا امروز شفاخانه ھا، پوھنتون ھا، موزيم ھا و فابريکه ھ

ًغيراز مرکز، يعنی کابل، که نسبتا ازين نگاه پيشرفت ھای داشته است، واليات ه قندھار نميشود، بلکه ب
  . ارندديگرکشوربه علت فقر و جنگ ھای طوالنی در کشور، در حالت مشابه و حتی بدترازقندھار قرار د

  
  :در يک قسمت ھمين شعر، شاعر ميگويد

  د نفاق پالی په سر کیچی فکرونه
  امــتياز يي د وھلو کشـــتن زما دئ

  :ترجمۀ سياه سنگ
  

  "امتياز زدن و کشتنش از من است/ آنکه انديشه ھای نفاق در سر ميپروراند "
  

چرا بايد "و ." روشن باشد اقفنانديشه ھای "نخست بايد چھارچوب شناخت : "آقای سياه سنگ به ادامه مينويسند
  "به دستان باری جھانی کشته شود؟) يندۀ انديشه ھای نفاقگو(گوينده اش 

در تاريخ کشور " انديشه ھای نفاق"چھارچوب شناخت . فکرميکنم نقاد در اينجا يکبار ديگر به خطا رفته است
آنانيکه فکر نفاق را ميان مردم باھم برادر افغانستان در سر ميپروراندند و يا ھنوز ھم پالن . روشن و ھويدا است

يکنند، دشمنان تاريخی و غيرافغان بودند و ھستند که در بيرون از جغرافيای افغانستان، چه در ھمسايگی و چه م
ا به افغان ھا به و طراحان آنر" انديشه ھای نفاق "کنم که مطالعۀ تاريخ کشور فکر می. دورتر از آن، قرار دارند
  .خوبی معرفی نموده است

" من"خود استفاده ميکند، ھدف شخص عبدالباری جھانی نيست، بلکه ضميردر شعر " من"وقتی شاعر از ضمير 
انديشه "پس فکر ميکنم دشمنان کشور که . برای من و تو، ھر افغانيکه اين شعر را ميخواند به کار برده شده است

  .شوند" به دستان باری جھانی کشته"را در سر  دارند، حتمی نيست که " ھای نفاق
  

 :ر سياه سنگ مينويسددر ادامۀ ھمين محو
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 بتوانيم شايد در بدترين صورت، از خشم زياد. آزادی انديشه و بيان الفبای خردورزی و تھداب دموکراسی است"
 نفاق افگنانه بزنيم، ولی اين حق را ھرگز نداريم و نميتوانيم داشته باشيم که نخست بانديشه ھای کسی را برچس

يم با گردن افراشته ئداغانش کنيم و آنگاه بيا شمشير گردن بزنيم يا با تفنگ او را زير مشت و لگد اندازيم، سپس با
  ".امتياز زدن و کشتنش از من است: يمئبگو

 اند بسيار زيبا و مورد پسند ھمه که یو ازين قبيل، کلمات" دموکراسی"، "خردورزی"، "آزادی انديشه وبيان"
ست به دشمنان و ه اي، اشار" فکرونه د نفاق پالی په سر کیچی"قسميکه ذکر گرديد، . ًبعضا با آنھا بازی ميشود

ھدف در اينجا از من و تو، خلق و پرچم، اسالمگرا . تفرقه اندازان بيگانه که در تباھی کشور دست داشته و دارند
 را ی شاعر يکی ديگرااتباع داخلی کشور نيست که اگر انديشه ھای ما در تضاد باشند، با اين فتو... و تيکنوکرات
  .گردن بزنيم

  
ً که فعال در آن زندگی یباز ھم نويسنده با ھمان تعبير خود از شعر، بسيار دور ميرود، اينبار دور تا سرزمين

  :ميکند
را خواھم کشت، گناه ) يا خودم(که باشد به جای خودش، بيان اينکه کسی " کشتن"در برخی از کشورھا،  "

امتياز زدن و کشتن کسی که چنين يا چنان " در کانادا اگر کسی بگويد .نابخشودنی و سزاوار کيفر پنداشته ميشود
  ".، بيدرنگ بازداشت خواھد شد"انديشه در سرداشته باشد، از من است

  
: ُسياه سنگ يکبارديگر از ديدن موضوع در کل چشم پوشی ميکند و به ھمان پيام کبوتر سفيد صلح ادامه ميدھد

ای ريزاندن خون مگر نبايد به ج. ی استئچليپای درشتی بر آرمان خشونت زدارا امتياز دانستن " کشتن و زدن""
  "شود؟کدروازه گفتگو را 
ًشما يقينا به اشعارديگر شاعر در آثارش برخورده ايد که درآن پيام ھای عدم خشونت، دعوت به ! آقای سياه سنگ

اگرنه، به نمونۀ ذيل که قسمت . تدرآن روشن اس... گی برداشتن از جنگ، وحدت و يکپارچصلح و گفتگو، دست
  :ی از يک شعرجھانی است توجه نمائيدئھا
  

 ځوانه دا څوك يـې چي ګــــولۍ اوروې
 د خـپـل نـيـــــكـه او د ابـــــــــا پـر كلي
 دې ھديره كي دي خپـــــلوان پراته دي
  څوك يـې پرون څوك يـې پخوا ويشتلي
 وهد خـــــــداى دپاره ځـــــوانه مه اور

 د خـپــــــــــل ابا پر مېـنه سره اورونه
 پرٻـــــــږده وراره دي د ابۍ غېـږه كي
  و ويـنـــــي ګـرم او مـاشـوم خـوبـونـه
 بــــــــال د ي واخـلـم مـېـړنـيـه ځـوانه
 پرٻــــږده مـورچـل دا د خـونـيانو ځالۍ
 دا ستا د پــــــــــــالر ستا د ټبر قـاتـالن

 ــــــــزنـو لـوټــــمـارانـو ټـولۍدا د رھــ
  

  .ادامه دارد....
  

  :يادداشت
. خاتمه نيافته، لذا تبصرۀ پورتال را نيز به ختم مقاله موکول می نمائيم" فيضی" ھمکار گرامی ما آقای ۀچون مقال

  .به معنای بی توجھی ما تلقی ننماينداميد خوانندگان گرانقدر پورتال اين تأمل را 
    با کمال محبت                                                                                      

 AA-AA   اداره پورتال                                                                                 
                                                                     

 


