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  ھيوادوال کابلی: ترجمه اززبان فرانسوی و تبصره از

  ٢٠١٠ جوالی ٦

  

  »شش نابينا و فيل«
  )انهيک حکايت صوفي(

  
  

روزی يک شھزاده ازسرزمين ديگری که ازآن . نا بودنددرگذشته ھا شھری وجود داشت که ھمه باشندگان آن نابي

  .ُديارعبور می کرد ، خواست با خدم و حشم خود درپای برج وباروی آن شھر اطراق کند

آن حيوان فيل بود و آنھا ھيچ . باشندگان شھربه زودی ازحيوان عجيبی که شھزاده برآن سوارمی شد ، آگاھی يافتند

فيصله برآن داشتند تا شش تن ازجمع خودرابفرستند تا فيل را لمس نمايند و بتوانند شھريان . تصوری ازفيل نداشتند

آن شش نابينا دربازگشت ازطرف . ًبعدا با برداشت حسی خود ، آن حيوان را به ديگرباشندگان شھرتوضيح نمايند

  .ندشھريان ، که بيصبرانه می خواستند بفھمند فيل چگونه حيوانی است ، با گرمی استقبال شد

  . اوگوش ھای فيل را لمس نموده بود» .می ماندفيل به يک پکۀ بزرگ و درشت ! خوب« : نابينای اولی گفت

» .فيل به يک جفت استخوان ھای درازشباھت دارد! به ھيچ وجه چنين نيست« : نابينای دومی اعتراض کرده گفت

  .وی دوعاج فيل را لمس نموده بود

اين يکی خرطوم فيل » .فيل به يک ريسمان ضخيم شباھت می رساند! ًمال نادرستکا« : نابينای سوم برآشفت و گفت

  .را لمس نموده بود

» .فيل به سان تنۀ يک درخت قوی و محکم است. شما ھرچيزی که دل تان خواست می گوئيد« : نابينای چارم گفت

  .اوپاھای فيل را لمس نموده بود

او » . که نفس می کشدمی ماندفيل به ديواری . ما ازچه حرف می زنيدمن نمی دانم ش« : نابينای پنجم فريادبرآورد

  .برپھلوی فيل دست گذاشته بود

او ُدم فيل » .فيل را می توان به يک رشمۀ طويل تشبيه نمود. ًاين کامال دروغ است« :نابينای ششم پرخاش کنان گفت

  .را لمس نموده بود

. يک حاضرنمی شد تا به تشريحات پنجِ  ديگرگوش فرادھدآن شش نابينا به جنگ و دعوا آغازنمودند و ھيچ

باعث شورماشورشھزاده که آن . صبروحوصلۀ باشندگان شھرسررفت و نمی دانستند که کی حق به جانب است
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ما اين مردھا ! واالحضرتا« : مردی موسپيدی پيش آمده گفت.  مزاحمتش شده بود ، به شھرآمد تا ببيند چه می گذرد

  »                          .ما ھيچ نمی دانيم چگونه فکرکنيم. حال ھرکدام چيزديگری به ما حکايت می کند. ا با فيل آشنا شوندرا فرستاديم ت

  :شھزاده به تشريحات ھرشش نفرراجع به فيل گوش داد و بعد از اندک سکوت اعالم داشت

سمتی ازحيوان را لمس نموده اند و فقط ھرکدام ازاين شش مرد درست و به جا می گويند مگرھريک فقط يک ق «

ًتا وقتی که به اين عقيده باشند که شخصا حق به جانب اند ، ھيچوقت به حقيقت . بخشی از حقيقت را آگاه ھستند

استوانه ای که شيشه ھای کوچک درداخل آن تصويری  (کاليدوسکوپآيا الوان مختلف . در ُکل دست نخواھند يافت

»                           بھم نمی آميزند تا تصويرواحد و پرکيف به وجود آورند؟) يد ببينده قرار می دھند ـ مترجمجامع و ُکلی به معرض د

آنگاه شھزاده فيل را تشريح نمود که با ھرشش توضيحی که آن شش نابينا عرضه نموده بودند ِوفق داشت ؛ و 

  .                                                                                          شھرسرانجام دانستند که فيل چگونه حيوانی استباشندگان

  

 

L’Alphabet de la Sagesse 

K comme Kaléidoscope : Les Six Aveugles et l’Eléphant, d’après un comte soufi (pp. 73-76) 

ISBN : 2 226 10128 4 

 

  

  :تبصره

مبرھن است که شاھان و شھزادگان قصص ، مشخصۀ ادبيات ھمان دوره ھا بوده اند و ذکرازآنھا مبين کدام تمايل 

ولی تا جائيکه به برداشت ازافسانۀ باال مربوط می شود ، می توان آنرا درمتن . فکری يا توجيھی بوده نمی تواند

ازآنجمله است متن سياسی ـ اجتماعی . لف و اجتماعات مختلف ، انطباق دادشرايط مختلف ، درزمانه ھای مخت

  .کشورخودما

ـ پرچم و افراد و حلقات چپ » خلق«بقايای باند (گروھھا و دسته بندی ھای متعدد سياسی ، ملی ـ دموکراتيک و چپ 

 توسط اشغالگران ، اھداف برواقعيت اشغال نظامی کشور، سلب حاکميت ملی مردم ما) نمای انقيادطلب منظورنيست

واقعی شوم و استعماری امريکا و متحدان آن و به خصوص دوامدارشدن و عميق شدن حضورفاشيستی قوای بيگانه 

ًدرافغانستان ، کامال مشعراند ولی ھرکدام ، آن واقعيت ھای تلخ را ازمجرای سياسی ـ تشکيالتی خود منعکس می 

ا موضعگيری نيمه آشکارو يا تلويحی دربرابرسؤال اشغال کشور ، نمونۀ گويای ًسايت ھای انترنيتی ، اکثرا ب. سازند

  .آن اند

ولی با تأکيد بر اين نکته که به استعاره گرفتن يک حکايت آموزنده به ھيچ وجه معنی توھين به شخصيت ھا و 

و وطنپرست کشور گروھبندی ھای سياسی کشور را ندارد ، می توان حيطۀ آنرا به تمامی افراد و حلقات ملی 

  .، پراگندگی است نه عيب جسمی» نابينائی«توسعه داد زيرا دراين مورد ، منظور از 

برای لحظه ای ھم اگرشده ، درذھن خود مجسم سازيم که ھمه مساعی و عرق فشانی ھا و صرف وقت که به 

تجاوز نظامی برکشور و قتل و صورت منفرد به وسيلۀ افراد ويا گروھھای ملی ـ دموکراتيک و انقالبی برای افشای 

و » حقوق بشر«، » بازسازی«، » دموکراسی«، » آزادی«غارت توسط نيروھای بيگانه زيرپوشش ھای فريبندۀ 
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امثالھم صورت می گيرد ، نقطۀ مشترک يافته و دربرابر دشمن مشترک و دفاع ازآرمان مشترک که ھمانا آزادی 

ردم است ، با اغماض تفاوت ھای قابل اغماض ، برای دست آوردن حاکميت ملی مه کشور و دوباره ب

ثيربزرگی و چه ھيبتی ايجاد خواھد کرد و چه نتيجه و دستاورد بی اھم بپيوندند ، چه ته متبارزساختن ُبعد مشترک ب

  .بارخواھد آورده نظيری ب

ينچنين يک رؤيای شخصيت ھا و گروھھای سياسی ، افراد و حلقات ملی و وطنپرست با يقين کامل قادراند تا ا

 مستعمراتی ۀمجموع دم و دستگاه استعمار و ادار(» فيل«حق توده ھا را که تصويرکامل از ه شريفانه و انتظارب

ندارند ، واقعيت بخشيده و درشرايطی )  آن ھمراه با طرح ھا و پروژه ھای درازمدت استعماریۀدست نشاند

تا آنجائيکه اھداف اصلی بھره جويانه و ( پائين می افتند که ُدژاستعمارازاساس درزبرداشته و نقاب ھا پيھم 

، )  استعماراز زبان رؤسای جمھور، صدراعظمان و وزرای ممالک متجاوزدرافغانستان اعتراف می شودۀيغماگران

 خود ديدن و ۀًسرنوشت کشورراصرفا درآئينه ھای کوچک و مطابق سليق. رسالت تاريخی خودرا تشخيص نمايند

گذاشتن ،  ، به معرض ديد مردم ن جمعی  به عنوان يک تصويرکامل و گويا جھت توسل به راه حل ملیشکله آنرا ب

  . ماست که به ھيچوجه توجيه آن ممکن نخواھد بودۀجفای بزرگی درحق ھموطنان مظلوم و ِحرمان کشيد

  

  !با آرزوي همسوئي و همنوائي عناصرضد اشغال و ضداستعماردرافغانستان

    

    

 


