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 تو برای وصل کردن آمدی
 نه برای فصل کردن آمدی

 

 چندین ملت ممکن است به یک زبان سخن بگویندو زبان ضرورتاْ ملی نیست  

بیماری  به این انملت گرایی یا نیشنلیزم خود نوعی مریضی است که مبتالی همین آغــاِز مقصود بگویم کهبگذار از  

 تنگنظری می گردند. و آن رنگ گرفتار تعُصب  به این رنگ یا

 نیشنلیزم یک مرض باشد؟  باید راستی چرا

 «من» از من برتر« منِ »گوید: می با زبان بی زبانی و  دگرد می انسان ها بر درون برای اینکه ریشه اش به اژدهای

شنلست رایان یا نیاست که ملت گ به همین دلیل. دیگران استتر از بردارد تعلق « من» بالطبع هرچه بهو دیگران است 

یا به و را می پوشانند خود  فرهنگ بدترین سیما هایمی دهند و موهوم رابه خود نسبت و موجود افتخار هزاران ها 

 .کنندمی نوعی توجیه 

سرخ خود را مشخص کرده اند.  شان خط هایخود به گفتهٔ ها  برخیو گرم را دری و هنگامهٔ فارسی از بها این روز

ایدیولوژی پرستی باقی مانده است.  از دوران برای ما کنم این شیوهٔ تفُکرمی  من فکر. هاست ایرانی نوکر زبان

  گفت:می روزگاری  "مائوتسه دون"

 فی المثل دشمن گفت: او نپرسید که اگراز خوب کسی « کنیم.می گوید ما با آن مخالفت می هرچه که دشمن »

گویی می که و ت حاال» گوییمو می کنیم می یک موزه  را در ما دو پا« قایمه استو مجموعهٔ زوایای یک مثلث د»

 ُجز ای جهشویم که نتیمی یک تعُصب احمقانه  این صورت ما گرفتار در «قبول ندارمرا چون دشمن استی من آن

 کنیم.  میخالی قربان و خشک  احساسات پای عقل سلیم را در رمان همین گونه دیددارد و ما بدبختانه به فتحقیرعقل ن

 :نخست از یک حقیقت بدیهی آغاز می کنم

و  داشرق داشته بف دیگر زبان ای قراردادی یک زبان با یکه دیگر سیماو کلمات؛ ساخت های دستوری  اگرصداها؛

داشته  تعلق شنونده اش که به یک دستگاه زبانیی دیگر« ولوزو بروتل » وید:بگ انیدستگاه زب یکاز ردی م مثالا 
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تا  «گرگان ظالم» بگویی کهو برای او نزدیکترین معادل زبانش را بیاوری و باید ماند می  در فهم مقصوداز باشد 

ت اس« ُمترِجم»است که نامش  کار زبان یک شخص سوم درو این داین برای گویندگان  بر بنا داباو مقصود را دری

و د اب ما شد ضرورت به یک شخص سوم یعنی مترجم پیدا دیگر زبان به زبان یکاز مفهوم  انتقال هروقت که درو 

ن نشکست زبان هماو میان آن د درو گو  گفت رزنجیو  ضرورتی این چنین نبود اگرو کارداریم و زباِن متفاوت سر

ت ایرانی اس شاعرِ  بهار ءملک الشعرا. اصطالحات باهم تفاوت داشته باشندو کلمات از رچه برخی زبان است اگ کی

 :گویدمی همین شاعر  حاال. این باره هیچ افغان شک ندارد درو 

 همزبانی جانب کابل روم به پاس رـگ

 مرا نهند افسر سر سخن بر دوستداران

وری دستو گوید. اگردستگاه صوتی می این مـــردکه ملک الشعرای ایـــران است بــدون شک به زبان فارسی سخن  

برای من به زباِن دری را خواهم که این شعـــرفارسی می یک دری زباِن افغان از من دارد زباِن دری با فارسی فرق 

ها گویم که هموطناِن مادرهرات آنچه را کابُلی می  کنیدمن برای تانمی اگربه برخی کلمات استنادو ترجمه کند

بست سِرس»هراتی بگوید  اگرو است « سبست» شان هم نزد رشقهو  خوانندمی  «کلیزخنبه» نامندمی « گاوزنبور»

ستوری د اینکه دستگاه صوتی یا خاطر نه به ماندمی  درو مقصود ا از درککابُلی  «که بُن توره کلیزخنبه میزنه نرو

با از برا من این خوشبختانه و ما خوشبختانه  دانندمی نرا یکدیگر  اصطالحات اینکه بلکه به خاطردارد ق شان فر

وبیی جنو یک زبان با همسایهٔ شرقی  درو شمالی خود شریک استیم و ربی غ همسایهٔ  یک زبان با گویم درمی تأکید 

تان پشتوی افغانس در مادارد و لهجوی و با پشتوی ما تفاوت های اصطالحی  نیز است که پشتوی پشاور آشکارخود و 

 مکالمه با برادران ها در مهاجرت افغان انیجر ولی در «سره گورې چا»وییم می گ« چاسره میالویږې» به جای

 بسیارا ه افغان باو د پاکستان هرو های ایران  دانم که خکومتمی من . پاکستانی هیچ مشکل نداشتند و برادرانایرانی 

از ان پاکست حکومِت نظامیان درو ایران  فقیه در توالی دستگاه ستم دانم که روزیمی نیز را ولی این  کرده اند جفا

از را  ما. زبان باقی خواهیم ماندبرادران هم ماو است  ملت پایدارو این د با همزبانی ماو ولی برادری  پا می افتند

خواهم می حاال . کنیممی خیال  ماررا بدبختانه حاال هر ریسمان سیاه  ندا گزیده بس که مارهای زهرناک فراوان

و  ان استجه استفادهٔ ده کشور وردمو ان رسمی زب انگلیسی زبان بررسی نمایم نیز رگیک زاویهٔ دیاز موضوع را 

مختلف  زده کشورپان ملییو رسمی  زبان ربی. عبا آن مکالمه بفرمایید توانیدمی وشهٔ جهان که باشید گ ره در باا ریتق

 وهای فرانسوی  همچنین به زبانو گویند می اسپانوی سخن  کشور جهان به زبان افریقا است؛ بیستو آسیا  در

سه  ما .مداخله کنند همدیگرامور این همزبانی در که به خاطر نیفتاده اند رفک به این ایتالیایی ولی این ملت ها هرگز

 خود را رها نموده به فکرنداریم همه کارهای خود را  که به اصطالح نان خوردن بیچارهو اج عقب مانده؛ محت کشور

تسلی بدهیم که و خود را خواهیم برای یک زبان نام های علیحده بگذاریم و می افتاده ایم خود ملی ساختن زبان های 

 به طور گویممی آن سخن  زبان را که بامن همین . زبان فارسی می باشداز  غیرو د هرو دری  از زبان تاجکی غیر

ی ارسیف های صفت بارا آن  هرگزو کنم را می این هم همین کاراز  بعدو نوشته ام و فارسی خوانده ام و ادل دری متب

 وفرخی؛ سنائی؛ نظامی  خسرو؛ د ناصرنُدُرست مان . کنممی فارسی تاجیکی مشخص نو فارسی ایرانی و دری 

نگلیسی ا لقبیاز اتی ح. چنانکه من اصطالفارسی تاجکی وجود نداردو فارسی ایرانی  ی دری؛برای من فارس دیگران. 
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های  داشتنثر زیبای کتاب یادز . اگیرممی دی نج انگلیسی استرالیایی را نیزو امریکایی؛ انگلیسی افریقای جنوبی 

ِن ستاد صالح الدیا ُسختهٔ و پُخته  و نثرالل آِل احمد ج شیوای از نثرصدرالدین عینی به همان پیمانه لذت می برم که 

 بانرا به خاطر ز شاعراِن این سرزمینو رادراِن ایرانی که بسیاری از نویسندگان و به بسلجوقی. بالطبع من افغانم 

 گویممی همان چیزرا  شان به خود نسبت داده اند

 :من گفته استاز ها پیش  که مرحوم اُستاد خلیل هللا خلیلی سال

 

 به یکدیگر مقارن چون برادر خاور ختاری م درـیـندو عنوا

 اییستآشنـ زمین سر رـیـصف سنائیست ن قاصد ملکـدل م

و ت ادبیا ما در و سهموان استیم و عنایرانی نیز این گفتهٔ خلیلی را خوب به خاطر بسپارد که ما درتاریخ خاور دو 

 همزبانی امریکایی بخواند لیشکسپیر را به دلدارد چنانکه امریکا حق نو دری یا فارسی هویدا است  فرهنگ زبان

 . ایرانی بنامدرا زبانی سنائی ـل همبه دلیدارد ایرانی هم حق ن

همین و  .سرزمین آشناییست ربه دلیل همزبانی صفیو ملک سنائی  دل ماست که قاصد اینو گوید می خلیلی راست 

برای مهاجران ایرانی ترجمانی کرده ام ها  انگلستان سال من در مرز.  آنسوی به برادران تاجیک در است گفتهٔ ما

 .افغان ترجمانی کرده اند مهاجران برای چنانکه ایرانی ها نیز

ا  رسانی مغرب زمین انس های خبرژآ کار در شان  نشرات ایه که زبان دولت های استسیو شان  خود سیاستِ  بعضا

مثال در بی بی سی وجود  به طور فارسی برای ایران زبانکه  روزگاری بود. دخالت دارد آن متداول است نیز در

بی بی و ساخت  به افغانستان متمرکزرا ان جه هها توجشوروی  . تجاوزدادندمی افغان ها همه به آن گوش و داشت 

 می ارپاکستانی باهم کو افغان  ستانیا ژورنالآنج که در کرداز برای افغانستان آغو را به زبان پشتخود  نشرات سی

بی بی  ماتها مقابعد. زبان متفاوت استو وی پاکستان دو پشتانستان افغ ویکه پشت  ودموضوع مطرح نب اینو  ردندک

ب بود بدین ترتیو ردند ک داماستخ افغان را نیز رعناص رخیب ایرانیان بود انحصـار همان بخش فارسی که در سی در

 کردز انشراِت بی بی سی ب را درخود  هم راه رسمی افغانستان دری به اصطالح که فارسی با شیوهٔ تلفظ افغانستان یا

ل را آن بخش مستق بی بی سی تصمیم گرفته اند است مقامات جوان گردیده ما نیز روزگار نوپای که آن طفل اینکو 

 وعاتموض که بررا من برای افغانستان خوب است زی از نظراین استقالل و د بخوانن بخِش دری همانند صدای امریکـا

ه افغانها ک ودشمی این ناز آن بگذارد مانع  بیشتر پیدامی کند ولی هرنامی که بی بی سی بر مربوط به افغانستان تمرُکز

از زبانی این همو  همزبان استندها با پاکستانی و زباِن پشت درو دری با ایرانیان  دیگر ران فارسی یا به تعبیزب در

و ایران  و کتاب های چاپشویم که پول بدهیم می ور نو ما مجب را آسان می سازدتفاُهم  و کارب است ومن خ نظر

 . پاکستان را دوباره چاپ کنیم

 :دیبه گفتهٔ سعـ

 . سلطان حکم درخت رادارد و رعیت حکم زمین را 
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اجکستان تو تان پاکس، همزبانیی ما با ایرانو پا می افتد از سه  افغانستان هرو پاکستان  ایران؛ در درخت های استبداد

 ملیگرایانه این و نه با احساسات بیمارخواهیم باعقِل سلیم به قضایا بنگریم می  ها اگر افغان ماو  ماندمی برجا 

ما به ملت  اگر. لی زندانی نمی ماندحصارهای م که هیچ زبان در داد تاریخ به ما یادخواهدو همزبانی به خیر ماست 

 :هرسه ملت بدل خواهد شد که حضرِت موالنا به شعار میکند شعر درهمین جهت سیرهای همدل بدل شدیم که تاریخ 

 پس زبان همدلی خود دیگرست

 زبانی بهتر استـمـهمدلی از ه

 نگارگرمزارشریف 2017نومبر ۴فاعتبروایا اولی االبصارروز شنبه  

 

 


