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یادداشت مدیرمسئول

رنگین ساختن ابرها
کتاب ها برای خوانده شــدن تألیف یا ترجمه می شوند. 
نوشــته می شــوند تا به دســت خوانندگان برســند  و مطمح 
نظر آنــان قــرار بگیرند. فرآیند رســیدن کتاب از نویســنده 
تــا خواننده، چرخه ای اســت که اجزایی اصلــی و عواملی 
تسهیل کننده دارد. ناشران، چاپ خانه ها و کتاب فروشی ها 
اجــزای اصلی این چرخه اند و رســانه ها بــا معرفی کتاب ها 
و منتقدان با بررســی کتاب ها به جامعه ی فرهنگی و قشــر 
کتاب خوان از عوامل تســهیل کننده ی این چرخه به شــمار 

می روند. 
در بیش تر کشــورهای جهــان، عوامل تســهیل کننده 
در ایجــاد شــور و اشــتیاق کتاب خوانــی و افزایش ســرآمد 
مطالعــه ی جامعه، حضوری فعال و نقشــی پررنــگ دارند. 
رســانه های دیداری و شــنیداری، برنامه هایــی اختصاصی 
به صــورت روزانه یا هفتگــی با این موضوع نشــر می کنند. 
روزنامه ها صفحاتی را در هفته به معرفی و بررســی تازه های 
نشــر اختصــاص می دهنــد. هفته نامه هــا و ماه نامه هــا و 
سال نامه هایی تخصصی نیز با موضوع کتاب  و کتاب خوانی 

منتشر می شوند.
در چنیــن فضــای فعالــی، بیش تــر کتاب هــای تــازه 
منتشرشده در هر حوزه ای، بخت فراوانی برای معرفی شدن 
و مطرح شــدن دارند. خبرنگاران حــوزه ی کتاب، تازه های 
نشــر را معرفی می کننــد، با نویســندگان مصاحبه می کنند 
و از اتفاقــات کتابــی گزارش تهیــه می کننــد و منتقدان و 
صاحب نظران به بررســی، تحلیل و نقد کتاب ها می پردازند. 
بدین  گونه، بیش تر کتاب ها معرفی می شوند و در این میان، 
کتاب های شاخص  و قوی، درشت نمایی می شوند و اشتهار 

پیدا می کنند.
ایــن عامــل هم به نویســنده کمــک می کنــد و هم به 
خواننده که زودتر هم دیگر را پیدا کنند. نویســنده و کتابش 
به صورتی وسیع به خوانندگان معرفی می شود و خوانندگان 
به شکلی گسترده از تازه های نشر باخبر می شوند و نقدها و 
تحلیل ها آن ها را برای انتخابشان در تهیه ی کتاب های مورد 

نیاز یا مورد عالقه  شان کمک می کند.
در افغانســتان بــر اثــر بحران هــای دوام دار اجتماعی 
کــه از جنــگ و ناامنی های دیرســاله برمی خیــزد، عوامل 
تســهیل کننده نیز مانند اجزای اصلی چرخه ی کتاب دچار 
فترت و گسستی درازمدت شــده اند. کتاب هایی که منتشر 
می شوند، بیش تر گرفتار فضای سکوت و بی خبری می شوند 
و معرفی نمی شــوند و این هم به ضرر نویسنده است و هم به 

ضرر خواننده و در نتیجه، به زیان جامعه. 
کتاب نامه بــا درک این ضرورت منتشــر می شــود و به 
انــدازه توان خود می کوشــد فضــای معرفی و نقــد کتاب را 
فعال نگــه دارد. می دانیم که وجود تنها یک نشــریه در این 
حوزه کافی نیســت، اما بر آنیم که آن چــه را در توان داریم، 
عرضــه کنیم. در این راه، به یاری همه دل ســوزان فرهنگ و 

دوست داران کتاب نیازمندیم.
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 • سخی داد هاتف
آن چه در این نوشــته می خوانید، اندرزهای مفید یک 
آدم کتاب خــوان برای دیگران نیســت. این نوشــته، روایت 
کشــمکش درونی یک مــرد چهل و پنج ســاله  ی دو زبانه با 
پدیده  ای به نام کتاب اســت. اگر از ایــن روایت، فایدتی به 

دیگران هم رسید، چه باک، بلکه خوشا به حال من.
 اگــر کل عمر بشــر بر زمین، ده هزار ســال می بود )و 
می دانید که بســی بیش تر است(، هشتاد درصد این تاریخ 
ده هزار ساله بدون کتاب گذشته. در دو هزار سال اخیر نیز 
هزار و پنج صد ســالش تقریبًا بدون کتاب گذشــته. به این 
معنا که اگر کتابی هم نوشــته شــده، چندان در دست رس 
عموم نبوده است. فقط در پنج قرنِ  اخیر است که کتاب به 
تدریج به پدیده ا ی قابل اعتنا در حیات جمعی تبدیل شده 
اســت. شاید کسی بپرسد که پس »شــاهنامه« ی فردوسی 
چه می شود که ده قرن از نوشتنش گذشته و همواره کتاب 
مشــهوری نیز بوده اســت. پاســخ این اســت که اگر حتی 
همین امروز به میزان ســواد در میان مردمان فارســی زبان 
نظر کنیم، سواد در حد خواندن و نوشتن معمولی، می توان 
با اطمینان تصور کرد که هزار ســال پیش، وضع ســواد به 
مراتب، بدتر از امروز بوده باشــد. حتــی می توان از بخت، 
شــکر داشــت و از روزگار نیز که از آن دوران نســخه برداری 
بــا قلم و دوات، هنوز شــاهنامه یا دیوان حافظ و ســعدی و 
دیگران به ما رســیده  اســت. با تســهیالت آن روزگار، چند 
نسخه ی دســت نویس از شاهنامه می توانسته وجود داشته 
باشد؟ شگفتا که حاال هیچ نســخه  ای از آن ایام داریم؛ آن 
هم در میان آن  همه آشــوب. از ایــن نظر، وضع در مناطق 
دیگر جهان نیز خیلی بهتر نبوده. در غرب مســیحی، برای 
مدتی بسیار دراز، کلیسا راه را بر انتشار کتاب های انحرافی 
)یعنــی همه ی کتاب هایــی که کم ترین تنه ی نامســاعدی 
به انجیل مقدس می زدند( بســته بود. پس با هر حســابی، 
کتاب بــه عنوان یک پدیــده ی اجتماعی اثرگــذار در تمام 

دنیا، پدیده ا ی نسبتًا جدیدی است. 
تجربه ی یک کشف شخصی

مــن از کودکــی کتــاب می خواندم. هرچه به دســتم 
می آمــد، می خواندمــش. اما پس از ســی ســالگی به یک 

کشف شخصی خیلی قشنگ رسیدم. آن کشف این بود که 
کتاب خیلی ارجمندتر و شــگفت تر از آن چیزی است که تا 
حاال تصورش می کردم. حتمًا به این »کشــف« می خندید، 

ولی توضیح می دهم:
یــک کتــاب خــوب 300 صفحــه  ای را پیــش خــود 
بگذارید. آن را از کتاب فروشــی به هــزار افغانی خریده اید. 
بعد فکر کنید که آن کتاب وجود ندارد، اما شــما هم چنان 
می خواهید بدانید و برای ســؤال هایتان پاســخ پیدا کنید. 
چه کسی حاضر است از شــما هزار افغانی بگیرد و روزها و 
شب ها پیش شما بنشیند و با زبانی بی عیب و نظمی بسیار 
ســنجیده، گره های ذهنی شــما را باز کند و به سؤال های 

شما جواب  بدهد؟ 
مســّلم اســت که هنگام اولین تالش ها برای نوشتن و 
ثبت و ضبط اندیشــه ها هیچ کســی نمی توانست آینده ی 
کتاب را ببیند. هیچ کســی نمی توانســت بفهمد که روزی 
کتــاب بــه معجــزه  ای از این جنس کــه در عصر ماســت، 
تبدیل می شود. اما ســؤال این است که آیا ما این معجزه را 
می بینیم؟ من، چنان که گفتم، در سی سال اول عمرم هیچ 
وقت نگاه ســخت و عمیقی به کتــاب نکرده بودم. به بیانی 
دیگر، هرگز نیاندیشیده بودم که مثاًل مجموعه ی کاملی از 
اندیشه ی کســی چون برتراند راسل را در هیئت یک کتاب 
پیراسته و ارزان داشــتن چه معجزه  ای شگفت انگیز است. 
نابغه  ای که در ســرزمینی بســیار دورتر از شــهر یا ده شما 
می زیســته و در سال هایی بســیار دورتر از سن و سال شما 
فکــر و دانش تولید می کرده، اندیشــه های خود را به زبانی 
شــیرین و روشــن گردآورده و به مقصد شــما روانه کرده تا 
روزی )آن وقت که پذیرایش شــدید( به دســت شما برسد و 

ذهن و جان و روان شما را تازه کند. 
من وقتی که این را پس از ســال ها کتاب خوانی حس 
و کشف کردم، از نو، عاشــق کتاب شدم. هیجانی نیرومند 
در جانم دوید. مگر چنین چیزی ممکن است؟ مگر جهان 
دیوانــه شــده که این گونــه گنجینه هــا را چنیــن ارزان در 

دست رس من می گذارد؟ 
امــا کل قصه ی این معجزه، همین شــگفتی شــیرین 
نیســت. ای بسا که کتابی هزار صفحه داشته باشد و خوب 
چاپ شــده و ارزان نیز باشــد، اما در آن هــزار صفحه هیچ 
ســخن ســزاوار اعتنایی نباشــد. نمی توان حتــی همه ی 
کتاب هــای خوب و درجه  یک را خواند، چه رســد به این که 

پاره  ای از وقتمان بر سر کتاب های بد تلف شود. 
چه کار کنیم؟ از کجا بدانیم که چه کتابی را بخوانیم و 

چه کتاب هایی را نخوانده، کنار بگذاریم؟ 
از طالــع نیکــوی ما )ما کســانی که حداقــل دو قرن 
تجربه ی پیشــینیان از کتاب خوانی خوب را پشت سر خود 

پیامبراِن ارزاِن کاغذی
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داریم( کار تا حدی آســان شــده. مثاًل کسی از هم عصران 
ما اگــر بخواهد در باره ی اقتصاد و رفتار آدمی مطالعه کند، 
مجبور نیســت خیلی مذبــذب بماند که آیا کتــاب »ثروت 
ملل« آدام اسمیت ارزش خواندن را دارد یا نه. یا اگر کسی 
در پی خواندن غزل فارســی از روزگاری دورتر باشد، بدون 
تردید، می تواند غزلیات سعدی را بردارد. اما طبعًا همیشه 
با این موارد از آدم های خوش نام و غربال شده در گذر زمان 
رو به رو نیســتیم. امروز با مشــکل مرورها یــا Review های 
بی شــمار رو به رو هستیم. یکی می گوید این کتاب را بخوان 
و در همــان جا کس دیگری می گوید مبادا یک دقیقه ات را 
ســر این کتاب مزخرف بگذاری. بخریم یا نخریم، بخوانیم 
یــا نخوانیــم؟ در پاســخ به این ســؤال، من یــک راهنمای 
دیگــر هم دیده ام و آن، راهنمای »پرســش مندی« اســت. 
کسانی که نزد خود فکر می کنند و به همین دلیل، همواره 
»پرســش مند« هســتند، غالبًا در برگزیــدن کتاب هایی که 
بایــد بخوانند، خوبند. مثالً  کســی هســت کــه تصادفًا در 
جایی، کتابی می بیند با عنوان »نقش فرهنگ در توسعه ی 
اقتصــادی«. شــاید بخواهد آن کتاب را بخواند یا شــاید از 
کنارش بگذرد، اما کس دیگری هست که پیشاپیش در این 
باره فکر کرده که آیا توسعه ی اقتصادی در یک کشور، هیچ 
ربطی به فرهنگ ســاکنان آن مملکت دارد یا نه و اگر دارد، 
این ربــط چه گونه چیزی اســت. همین »پرســش مندی« 
ســبب می شــود که رو به رو شــدن او با چنان عنوانی معنا و 

اهمیت بسیار متفاوتی پیدا کند.  
من دوستانی دارم که می گویند در عمر خود حتی یک 
کتاب تاریخــی نخوانده اند. چرا باید تاریــخ بخوانند؟ این 
سؤال را نمی توان به کسی داد. می توانش داد، اما وقتی که 
پرســش »چرا باید تاریخ بخوانــم؟« رفته رفته در ذهن خود 

آدم می روید و قوی می شود، پی آیند بسیار متفاوتی دارد. 
گاهی قضیه حتی صورت مضحکی پیدا می کند. آدم 
کتابی را می خواند که به زبان مادری خودش نوشته نشده. 
یک کتاب انگلیســی زبان را مثاًل. بعد در جریان خواندن به 
کلمه  ای بر می خورد کــه معنایش را نمی داند. در این  گونه 
موارد، مــن به خودم می گویم: »وقتی که هشــت فرهنگ 
لغات فارســی و انگلیســی در کنارت هســت، چــرا باید به 
نفهمیدن آن کلمه رضایت بدهی؟ خنده آور نیست؟« چند 
نفر پانزده ســال کار کرده اند و یکی از بهترین فرهنگ های 
یک زبانه یا دو زبانه را فراهم آورده اند. آن وقت من اصاًل یادم 
نمی آید که این هشت معجزه ی ارزان عرضه شده در کاغذ، 
کنار دســتم هســتند. می توانم در جا قلــب نادانی خود را 
بشکافم و روشــنش کنم و نمی کنم. طالع تاریخی خود در 

به دنیا آمدن در این روزگار را فراموش می کنم. 
شاید شما نیز چنین باشید. هستید؟ 

این نام را به خاطر 
بسپاریم:  محمد کریمی

محمد کریمی، مترجم جوان افغانستانی ساکن ایران 
است و تا حاال چندین کتاب در حوزه های ادبیاِت داستانی 
و روان شناسی ترجمه کرده است و ناشران معتبر ایرانی آن 

را منتشر کرده ا ند.  
در افغانستان، ترجمه به خصوص ترجمه ی ادبی هیچ 
 وقت جدی گرفته نشــده و شــمار مترجمان موفق و مرجع 
ما به شــمار انگشتان یک دســت هم نمی رسند. از این رو، 
ظهور مترجمی جوان چون کریمی که توانا و پرکار اســت، 

اتفاقی شیرین است.
کریمی این بار ســراغ ترجمه ی رمــان »آنتونیای من« 
اثر تحسین شــده ی ویال کاتر، نویســنده ی امریکایی رفته 
اســت. ویال کاتر، از برنــدگان جایزه ی معتبــر پولیتزر، در 
رمان های خود به زندگی نخستین مهاجران اروپایی ساکن 
در ایــاالت غربی امریکا  پرداخته اســت. رمان آنتونیای من 
نیز قصــه ای از همان جامعــه ی مهاجــر را روایت می کند. 
رمانــی که بنا به گفته ی نویســنده، چنان کــه در مقدمه ی 
کتاب آمده، بهترین اثر اوســت. »ویــال کاتر در جایی گفته 
اســت، بهترین اثری که داشــتم، آنتونیای من است. حس 
می کنم با این کتاب بــه ادبیات امریکا خدمتی کرده ام.« و 
محمد کریمی نیز با ترجمه ای روان و یک دست از این رمان 
به ادبیات فارسی و به نهضت ترجمه  در افغانستان خدمتی 

ارزنده کرده است.

][ معرفی کوتاه

آنتونیای من )رمان(
نوشته ی ویال کاتر

ترجمه ی محمد کریمی 
ویراستار: مرتضی نوری
تهران: نشر شب خیز، ۱۳۹۸
رقعی، ۲۸۸ صفحه
قیمت: ۴۱۰۰۰ تومان
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وقتی عالقه و کنج کاوی پژوهش گرانه با قریحه و توان 
ادبی همراه شود، حاصل کار، اثری شگفت می شود به نام 
»شگفتی های بامیان«. جســت وجویی دقیق و موشکافانه 
در آثار و اماکــن تاریخی بامیان با نثری جذاب و شــیرین. 
جواد خاوری، نویســنده و پژوهش گر صاحب نام با پژوهش 
و تألیــف این کتاب، گنجی بــاارزش به گنجینه ی فرهنگی 

افغانستان افزوده است. 
افغانستان با پیشــینه ی باشکوه تمدنی اش دارای آثار 
باســتانی فراوانی اســت که اگر حکومتی مسئول، عاقل و 
دل سوز وجود داشته باشد، باعث رواج صنعت گردش گری 
و کسب درآمدی هنگفت می شــود. متأسفانه، سال هاست 
که از داشــتن چنیــن نظامــی محرومیم و آثار باســتانی و 
تاریخی مملکت ما مظلومانه در معرض تخریب های ناشــی 
از بی توجهــی، مراقبــت ناشــدن، جنگ و دســت بردهای 
غارت گران و ســودجویان قــرار دارد. چنین تأســفی را هر 
از گاهــی در صفحه هــای کتــاب شــگفتی های بامیان از 
زبان جــواد خاوری نیز می خوانیم، بــه خصوص در فصلی 
که نویســنده به اتفاق غم انگیز و تلخ انفجار مجســمه های 
بــودا می پردازد. دل می خواهد که آن ســطرها را بخوانی و 
چشــمت را نم نزنــد در اندوه نابودی یکی از شــگفت ترین 
آثار تمدنــی جهان و یکــی از بزرگ تریــن دارایی های ملی 
افغانســتان. »فرمانده یا مسؤل عملیات تخریب، کسی بود 
به نام مال بت شکن. بسیاری از طالبان برای این که سهمی 
در تخریــب بت ها بگیرند، از نقاط مختلــف به بامیان آمده 
بودند. آن ها برای کسب ثواب می کوشیدند تیری به سمت 
بت ها پرتاب کنند. به این ترتیب، مجسمه ها قبل از انفجار 
نهایــی، آماج تیرهای زیادی از انواع ســالح های ســبک و 
ســنگین قرار گرفت. مقدار مــواد منفجره ای که در تخریب 
بت هــا به کار گرفته شــد، بار چندین کامیون شــده، آن جا 

آورده شده بود.« )ص 3۹(

دریــغ و دردی در ذات ایــن واقعــه نهفتــه هســت و 
خــاوری، امانت دارانه آن را در این جمــالت از زبان یکی از 
شــاهدان عینی واقعه نقل می کنــد و ماهرانه، اندوهش را 
در مســتندنگاری آن نشــان می دهد، نه در لحن نگارش. 
ایــن خصیصه یعنــی رعایت لحــن پژوهش گرانــه، یکی از 
ارزش هــای کار خــاوری در ایــن کتاب اســت. او با این که 
خود به دلیــل بامیانی بودن، بــا موضوعات   پژوهش هایش 
ارتباطــی عاطفی دارد، اما در تمام کتاب کوشــیده  اســت 
متناســب بــا روحیــه ی یــک کار پژوهشــی، لحنــی غیر 
احساسی، خون سردانه و به دور از قضاوت  در نثرش داشته 

باشدو در آن موفق نیز بوده است.
مهم ترین ویژگی این کتاب، اکتفا نکردن پژوهش گر به 
ارائه ی گزارش های مختصات بصری، جغرافیایی و تاریخی 
بناهاســت. او در کنار این که شرح دقیق مشاهدات خود از 
آثار را می نگارد و با رجوع به منابع مکتوب، تا جای ممکن، 
روایات تاریخی ماحــول آن ها را می آورد، در کاری بدیع، به 
شــنیدن افســانه ها، باورها و روایت های عامیانه نســبت به 
آن ها می رود و آن قصه های پر راز و رمز را در کتاب می آورد. 
آن  افســانه ها و باورهــا نیز خود بخشــی از میراث فرهنگی 
جامعه است. بخشی که نویسنده ی کتاب برای آن، تعریف 

»میراث غیر ملموس فرهنگی« )ص ۷( را برگزیده است.
»نــوع کار ایجاب می کرد که بر بنیــاد تحقیق میدانی 
اســتوار باشــد. بــه همیــن خاطــر، مرحلــه ی اول کار، 
مشــاهده ی آثــار و مصاحبــه بــا مــردم بــود. در مرحله ی 
مشــاهده ، ویژگی های ظاهری آن اثر مثل شکل، موقعیت 
و مــواد و مصالــح به کار رفتــه، ثبت می شــد. در مرحله ی 
مصاحبه که اصلی ترین بخش کار بود، باور و افســانه هایی 
که مــردم در مورد آثار داشــتند، شــنیده می شــد. در این 
مرحلــه، کاری به این نداشــتم کــه آن ها چه هســتند و از 
چه ساخته شــده اند، بلکه می خواســتم بدانم آن ها چه ها 

شگفتی های بامیان، واقعیت و افسانه
جواد خاوری
گرافیک: وحید عباسی

تهران: انتشارات عرفان 
چاپ اول ۱۳۹۶، هم زمان در تهران، کابل و آلمان 
خشتی، ۳۶۰ صفحه )مصور، رنگی(
قیمت: ۹۰۰۰۰ تومان

مستند نگاری افسون ها و افسانه ها
 • ضیا قاسمی

شگفتي هاي
باميان

واقعيت و افسانه
خاوريمحمدجواد

32

باميان در افسانه ها
ــانه ها و باورهاى عاميانه باميان شكوه و عظمت  در افس
ــه در اعماق  ــانه اى كه ريش ــت افس ــهرى اس ديگرى دارد. ش
ــاطير دارد. ضحاك تازى آن را بنا نهاد و خود هزار سال  اس
در آن پادشاهى كرد. فراتر از آن، باميان خانة آدم و حواست! 
ــانه، تنديس هاى دوگانة باميان هيچ كس ديگر  طبق يك افس
ــتگاه نخستين انسان  ــتند جز آدم و حوا. پس باميان زيس نيس
ــا» گفته اند كه آدم  ــم از آن جهت «باب ــت. كوه بابا را ه اس
ــراى يافتن حوا از فراز آن دنيا را  ــر، پس  از هبوط، ب ابوالبش

مي نگريسته است. 
ــهرى است كه رد پاى بسيارى از شخصيت هاى   باميان ش

شگفتي هاي
باميان

واقعيت و افسانه
خاوريمحمدجواد

32

باميان در افسانه ها
ــانه ها و باورهاى عاميانه باميان شكوه و عظمت  در افس
ــه در اعماق  ــانه اى كه ريش ــت افس ــهرى اس ديگرى دارد. ش
ــاطير دارد. ضحاك تازى آن را بنا نهاد و خود هزار سال  اس
در آن پادشاهى كرد. فراتر از آن، باميان خانة آدم و حواست! 
ــانه، تنديس هاى دوگانة باميان هيچ كس ديگر  طبق يك افس
ــتگاه نخستين انسان  ــتند جز آدم و حوا. پس باميان زيس نيس
ــا» گفته اند كه آدم  ــم از آن جهت «باب ــت. كوه بابا را ه اس
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مي نگريسته است. 
ــهرى است كه رد پاى بسيارى از شخصيت هاى   باميان ش

باميان در افسانه ها
ــانه ها و باورهاى عاميانه باميان شكوه و عظمت  در افس
ــه در اعماق  ــت افسانه اى كه ريش ــهرى اس ديگرى دارد. ش
ــاد و خود هزار  ــازى آن را بنا نه ــاك ت ــاطير دارد. ضح اس
ــاهى كرد. فراتر از آن، باميان خانة آدم و  ــال در آن پادش س
ــت! تنديس هاى دوگانة آن هيچ كس ديگر نيستند جز  حواس
ــوا. كوه بابا را هم از آن جهت بابا گفته اند كه آدم  آدم و ح
ــن حوا از فراز آن دنيا را  ــر، پس از هبوط، براى يافت ابوالبش

مي نگريسته است.
 باميان شهرى است كه رد پاى بسيارى از شخصيت هاى 
ــاك و كاوه و  ــت. از ضح ــوان ياف ــاطيرى را در آن مى ت اس
ــران و حضرت على.  ِ ــدون گرفته تا اميرحمزه صاحب ق فري ۲8
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می توانند باشــند؛ مردم آن ها را چگونه می بینند؛ جای گاه 
آن هــا در اعتقادات و باورهــای مردم کجاســت؛ با زندگی 
مردم پیرامونشــان چه پیوندی خورده اند؛ چه مسیری را تا 
این جا با مردم طی کرده اند و در نهایت، مردم از آن ها چه ها 

ساخته اند؟« )ص ۹(
خاوری با این نــگاه، قصه هایی را که از روزگاران کهن 
درباره ی آثاری چون مجســمه های بودا، شــهر غلغله، بند 
امیر، شــهر ضحاک  و مانند آن سینه به ســینه نقل شده و 
حتــی در مواردی به ادبیات عامه ی مــردم منطقه راه یافته 

است، از زبان ساکنان آن جا روایت می کند.
انجام چنین تحقیقی در آن مناطق، خالی از ســختی 
نیســت و نویســنده در مقدمــه اثر از مشــکالت کارش نیز 
می نویســد، مانند: نبــود جاده هــا و راه های مناســب در 
ایــن مناطق تا بدبینــی مردمی که تحــت عناوین مختلف 
شــاهد غارت و چپاول آثار باستانی منطقه شان بوده اند، تا 
محرومیــت و بی امکاناتی محض ایــن مناطق. »وقتی وارد 
روســتایی می شــدیم، مردم خیال می کردند کــه آمده ایم 
بــه مشکالتشــان رســیدگی کنیــم.... دیدم چنــد زن که 
پیشاپیششــان یک مرد بود، به طرف ما می آیند. مرد خود 
را به سرعت رســاند و گفت: داکتر صاحب! این زن ها همه 
مریضنــد. به ما دوا بدهید. با شــرمندگی گفتم: من داکتر 
نیستم. زن ها هم رسیدند و شروع کردند به تشریح دردهای 
خود. گفتند: چند وقت پیش هم موتر سفیدرنگی از این جا 
عبور کرده بود که دوا و داکتر داشت. چه  قدر شرمنده بودم 

که هیچ  کاری برایشان نمی توانستم بکنم.« )ص ۱۱(
و نتیجه ی کار، سفری پر از غم و شادی است در تاریخ 
و جغرافیــای بامیــان و دیدن آثار تاریخــی و مناظر طبیعی 
آن. در کنار متن دل نشین، عکس های بی شماری از بناها، 
آثار، مرایا و مناظر بامیان در کتاب گنجانده شــده اســت. 
عکس هایــی که گــزارش را به نســبت تکمیــل می کنند و 
دلیل انتخاب شــدن کاغذ گالسه برای کتاب از سوی ناشر 

نیز فراوانی و اهمیت عکس هاســت. البتــه کیفیت همه ی 
عکس های کتاب یک دســت نیســت و تعداد قابل توجهی 
از آن هــا کیفیتی را ندارند که بایســته ی پژوهشــی چنین 

ارجمند است.
مشــکل دیگری که در این کتاب به چشــم می خورد، 
در  چنان چــه  اســت.  دقیــق  ویرایشــی  نشــدن  انجــام 
شناســنامه ی کتاب هم نامی از ویراســتار وجــود ندارد. از 
این رهگذار، مشــکالتی کم و بیش در ساختار فنی متن  به 
خصوص در رعایت یک سانی فاصله ها و نیم فاصله ها ایجاد 

شده که امید است در چاپ های بعدی رفع شود.
 کتــاب »شــگفتی های بامیــان«، کتابــی خواندنی و 
دیدنی اســت؛ کاری که مشابه آن درباره ی میراث فرهنگی 
افغانســتان انجام نشــده اســت. نثری روان و جذاب دارد. 
خاوری در قســمت هایی که افســانه های مردمــی را روایت 
می کند، تــا جایی کــه امانــت داری کالم اجــازه داده، از 
تعلیق ها و فضاســازی های داستانی هم به خوبی استفاده 
کرده است. این کتاب، خود، اثری باارزش در دامان تمدن 
بامیان اســت؛ بخشــی از همان تمدن که شکوه گذشته و 

وضع حالش را ضبط و به آیندگان منتقل می کند.
»در شــمال پنجاب، بین یکه ولنــگ و پنجاب، کوهی 
اســت که به کوه عروس معروف اســت. بــر قله ی این کوه، 
ســنگ های منارمانندی اســت که از دور می توان به شکل 
آدم های ایســتاده تخیل کرد. به همین خاطر، مردم آن ها 
را تعــدادی زن تخیــل کرده انــد و بر مبنای آن افســانه ای 
ســاخته اند. طبق آن افســانه، آن ســنگ ها تعــدادی زن 
بوده اند که در یک مراســم عروســی، عــروس را به خانه ی 
داماد می بردند، اما در بین راه، تعدادی راهزن سر راه آن ها 

را می گیرند و...«. )ص ۲۵۹(

شگفتي هاي
باميان

واقعيت و افسانه
خاوريمحمدجواد

32

باميان در افسانه ها
ــانه ها و باورهاى عاميانه باميان شكوه و عظمت  در افس
ــه در اعماق  ــانه اى كه ريش ــت افس ــهرى اس ديگرى دارد. ش
ــاطير دارد. ضحاك تازى آن را بنا نهاد و خود هزار سال  اس
در آن پادشاهى كرد. فراتر از آن، باميان خانة آدم و حواست! 
ــانه، تنديس هاى دوگانة باميان هيچ كس ديگر  طبق يك افس
ــتگاه نخستين انسان  ــتند جز آدم و حوا. پس باميان زيس نيس
ــا» گفته اند كه آدم  ــم از آن جهت «باب ــت. كوه بابا را ه اس
ــراى يافتن حوا از فراز آن دنيا را  ــر، پس  از هبوط، ب ابوالبش

مي نگريسته است. 
ــهرى است كه رد پاى بسيارى از شخصيت هاى   باميان ش
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باميان در افسانه ها
ــانه ها و باورهاى عاميانه باميان شكوه و عظمت  در افس
ــه در اعماق  ــانه اى كه ريش ــت افس ــهرى اس ديگرى دارد. ش
ــاطير دارد. ضحاك تازى آن را بنا نهاد و خود هزار سال  اس
در آن پادشاهى كرد. فراتر از آن، باميان خانة آدم و حواست! 
ــانه، تنديس هاى دوگانة باميان هيچ كس ديگر  طبق يك افس
ــتگاه نخستين انسان  ــتند جز آدم و حوا. پس باميان زيس نيس
ــا» گفته اند كه آدم  ــم از آن جهت «باب ــت. كوه بابا را ه اس
ــراى يافتن حوا از فراز آن دنيا را  ــر، پس  از هبوط، ب ابوالبش

مي نگريسته است. 
ــهرى است كه رد پاى بسيارى از شخصيت هاى   باميان ش

باميان در افسانه ها
ــانه ها و باورهاى عاميانه باميان شكوه و عظمت  در افس
ــه در اعماق  ــت افسانه اى كه ريش ــهرى اس ديگرى دارد. ش
ــاد و خود هزار  ــازى آن را بنا نه ــاك ت ــاطير دارد. ضح اس
ــاهى كرد. فراتر از آن، باميان خانة آدم و  ــال در آن پادش س
ــت! تنديس هاى دوگانة آن هيچ كس ديگر نيستند جز  حواس
ــوا. كوه بابا را هم از آن جهت بابا گفته اند كه آدم  آدم و ح
ــن حوا از فراز آن دنيا را  ــر، پس از هبوط، براى يافت ابوالبش

مي نگريسته است.
 باميان شهرى است كه رد پاى بسيارى از شخصيت هاى 
ــاك و كاوه و  ــت. از ضح ــوان ياف ــاطيرى را در آن مى ت اس
ــران و حضرت على.  ِ ــدون گرفته تا اميرحمزه صاحب ق فري ۲8
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ســنت تاریخ نــگاری به طــور معمول به روایــت تاریخ از 
منظر قدرت و قدرتمندان می پردازد. از این رو، در روایت های 
تاریخی بــا قهرمانان و ضد قهرمانانی مواجه هســتیم که در 
نقطه ی کانونی قدرت قرار دارند و در تصاحب آن با یک دیگر 
در نزاعند. تاریخ نگار نیز بسته به زاویه ی دید و وابستگی های 
احتمالی به قــدرت به روایت ظفرمندی های صاحبان قدرت 
می پردازد و تالش می کند تــا عملکرد قهرمان خود را توجیه 
کنــد. در این میان، هنر و هنرمنــد در دوران متأخر، بیش از 
گذشــته، متوجه نقش توده ها در ساختار قدرت شده است. 
حمیرا قادری در رمان »نقره، دختر دریای کابل« به زیباترین 
شــکل ممکن به تصویر نســبت سیاســت )قدرت( و مردم در 

تاریخ معاصر افغانستان پرداخته است. 
نقطه ی آغاز داســتان، تولد راوی، اقلیمــا، دختر نقره، 
شــخصیت محوری داستان اســت. تولدی که هم زمان است 
با حکومت حبیب الله کلکانی، نخســتین حاکم غیر پشــتون 
افغانســتان نوین. مــکان هم آشــپزخانه ی ارگ ســلطنتی، 
نزدیک ترین حاشــیه به کانون قدرت است که می توان تصور 
کرد. نوع تصویرپردازی بســیار شــبیه ســریال های تاریخی 
است، با این تفاوت که زنان حاشیه ای و فرودست روایتگرند. 
 قادری در این رمان، سیاست و سیاست ورزی را فارغ از 
زمان، مکان و خط کشی های اجتماعی به نقد می کشد و آن 
را بی بهره از کوچک ترین منفعتی برای توده ها می شــمارد و 
در ایــن میانه، تضاد منافع بهره مندان کوچک با منافع عموم 
مردم را عاملی مهم و اثرگذار می داند. اگر بخواهیم ســاختار 
نــگاه اجتماعی وی را در این رمان ترســیم کنیم، می توان به 
شــش موضوع اشــاره کرد: نگاه توده های مردم به سیاست، 
جایــگاه زن، قــدرت و قومیت، قدرت و بیگانــگان، قدرت و 

نوسازی و توسعه ی قدرت اجتماعی. 
نویسنده با ظرافت تمام در ترسیم نگاه توده های مردم، 
نظام گفتمانی را ترســیم می کند که ســه دال ســنت گرایی، 
بی اعتمــادی و ناامیدی در مرکز آن قــرار دارند. مردم در یک 
جامعه ی ســنتی نســبت به ارزش ها و باورهای خود حساس 

هستند، به طوری که بی توجهی نادر شاه به تعهدی که پشت 
قرآن به بچه ی ســقا کرده بود، در روح و ضمیر ایشــان برای 
قضــاوت در مورد وی بــه عنوان حاکم تأثیری شــگرف دارد. 
زیارت به ایشــان آرامش می دهد و مفهــوم حکمت به عنوان 
توجیه گر امور در تحمل نامالیمات نقشــی پررنگ دارد. این 
مردم از سیاست و مظاهر آن نفرت دارند، به حکومت و اخبار 
منتشرشــده از ســویش بی اعتمادند تا جایی کــه کارمندی 
دولــت را نوعــی بی عزتــی می پندارنــد. گذر عمــر و تباهی 
انســان ها در این داستان نقشــی پررنگ دارد و ربط مستقیم 
آن بــه آبــادی ارگ حکومتی، مرگ را در نظر شــخصیت های 
داســتان معادل عیش و شــادی و ســرور و هم ســنگ جشن 

عروسی ترسیم می کند. 
زن در ایــن داســتان نقــش و رنگــی ویــژه دارد؛ چون 
شــخصیت اصلــی و تمام شــخصیت های محوری داســتان 
را زنــان تشــکیل می دهنــد و مردانی هم که بــه صورت غیر 
مســتقیم در داستان از ایشــان یاد می شود، در نسبت با این 
بانوان تعریف و ترســیم می شوند. در واقع، محور قرار گرفتن 
زنان در رمانی تاریخی که به نقد مناسبات قدرت می پردازد، 
گامی بزرگ برای نشــان دادن سیاهی های سیاست مردانه و 
تالش برای صلح سازی است که نویسنده به خوبی از پس آن 
برآمده است. وی با مهارت تمام به توصیف لطیف عشق زنانه 
پرداخته و تصاویری ناب از ناکامی عشق های سوزان دختران 
افغانستان ترســیم کرده اســت؛ ناکامی هایی که در سایه ی 
آن، عشــق از همســر به فرزند منتقل می شود و حس مادرانه 
در اوج قــرار می گیرد. قادری حتی به زیبایی، تفاوت برخورد 
دختران اقــوام مختلف را با این ناکامــی روایت می کند. وی 
در این رهگذر به نقد نســبت زن، حکومــت و فقه می پردازد. 
جالب این جاســت که این رمان پیــش از وقوع فاجعه ی قتل 
فرخنده رخ داده اســت، ولی تطابق مکانی آن با مکان وقوع 
آن رخــداد، به ماندگاری تصویر ترسیم شــده کمکی شــایان 

می کند. 
نویســنده در باب نســبت قدرت و قومیت، دست  کم در 

وایت تاریخ از حاشیه: ر
 تلاشی برای دست یافتن به جهانی انسانی تر

یادداشتی بر رمان نقره، دخرت دریای کابل

نقره، دختر دریای کابل )رمان(
 نوشته ی حمیرا قادري
ویراستار:  میالد شمعي
کابل: انتشارات تاك
چاپ اول: بهار ۱۳۹۴، ۱۰۰۰ نسخه
رقعی، ۳۰۳ صفحه
قیمت: ۲۶۰ افغاني

•  مجتبی نوروزی
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دو جــا تــالش می کند نگاه متصلــب قومی را 
به حاکمان نســبت دهــد. نخســت، در بیان 
داستان همســر دوم بچه ی سقا که از خاندان 
محمدزایــی اســت و دوم، بــا ذکــر داســتان 
مردم شــمالی )َکَلکان و کوه دامن( که در آن، 
توســعه ی نــزاع قومی به میان مــردم را نتیجه 
عملکــرد حاکمــان می دانــد. عالوه بــر این، 
می توان رفتن بی بازگشــت ِازَمــَری را تمثیلی 
بــر آرزوی دراز مشــارکت غیــر پشــتون ها در 

حاکمیت دانست. 
ماننــد  بیگانــگان  و  قــدرت  نســبت  در 
تجربــه ی بســیاری از ملت هــای منطقــه در 
فاصله ی قرون نوزدهم و بیستم میالدی، نقش 
انگلســتان بسیار پررنگ اســت و اشاره به باور 
مردمان که »هر جا دوغی باشد، این انگریزها 
مگســش هســتند«، شــباهت فراوانی به باور 
ایرانیــان دارد کــه می گفتند حتــی دعواهای 
خانوادگی زیر ســر انگلیس هاســت و با القای 
چنین باورهایــی، پایه های قــدرت خود را در 
منطقه تثبیــت می کردند. هــر چند همراهی 
با ایشــان برای حاکمان در نظــر مردم همانند 

لکه ی ننگی می نمود. 
قــادری با تأکیــد بر موضــوع آموزش به 
موضوع قدرت و مدرنیته وارد شــده و انحصار 
آموزش در طبقه ی ســلطنتی و نحوه ی اعزام 
دانشجویان به خارج از کشور را به نقد کشیده 
و نزاع ســنت و مدرنیته را مانع اساسی توسعه 

شمرده است. 
در این میان، آن چه در ســیر داســتان و 
پــس از آن در رمــان اقلیما به چشــم می آید، 
روایــت تغییر نســبت متن و حاشــیه ی قدرت 
یا به تعبیر علمای علوم اجتماعی، توســعه ی 
قدرت اجتماعی در طول تاریخ است؛ تغییری 
که با ســختی فراوانی از سوی صاحبان قدرت 
روبــه رو و بــه حکایت مــداوم مهاجــرت منجر 
می شود. این نوع روایت تاریخ می تواند نقدی 
جدی باشــد بر دایره ی بسته ی سیاست ورزی 
مردانه که ناگزیر توجهی به مصایب توده های 
مــردم نــدارد و هر قــدر هنرمندان بــه چنین 
تصویرســازی ها و روایتگری هایی توجه کنند، 
می توان امید داشت به آینده ی حکومت داری 
خــوب و دوری از جنــگ و نــزاع و رســیدن به 
عنصر اساســی صلح و دســت یابی بــه رفاه و 

توسعه در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی.  

وری بر کتاب کی. جی. بی در افغانستان مر

فحه

کتاب »کی. جی. بی در افغانســتان«، مجموعه یاداشــت هایی است از 
واســیلی متروخین، مأمور و بایگان ارشــد کی. جی. بی در ریاســت عمومی 
این ســازمان جاسوســی و اســتخباراتی در شوروی ســابق که در ۱۹۹۲ با 
کمک ســازمان جاسوسی انگلیس و همراه با ۲۵000 برگ سند محرمانه ی 
کی. جی. بــی به این کشــور فرار کرد. این یادداشــت ها کــه از روی همین 
اســناد، معروف به »آرشیو متروخین« نگاشته شــده، اطالعات دست اولی 
از فعالیت های این ســازمان در افغانســتاِن در فاصله ی سال های ۱3۵۷ تا 
۱3۶۲ و نیــز ارتباطات سیاســت گران و حکومت گران آن زمان افغانســتان 
با این ســازمان و دیگر ارگان های اتحاد جماهیر شــوروی ســابق به دســت 
می دهــد. اطالعات این کتاب نکات مهمی را درباره ی جنگ و ویرانی ارتش 
ســرخ در افغانستان و کشتار و آواره ســازی میلیون ها انسان افغانستانی در 
اختیــار ما قرار می دهــد که می تواند از چرایی و چگونگــی در افتادن مردم 
ســتم دیده ی این دیار در این مصیبت ناتمام چهل و اندی ســاله، تصویری 

دقیق تر فرارویمان بگذارد.
به ادعای نویســنده، تقریبًا اکثر چهره های اصلی در هر دو جناح خلق 
و پرچم در حزب دموکراتیک خلق افغانســتان، چه پیش از کودتای ثور ۵۷ و 
چه پس از آن، مأموران )یا به قول مترجم، ایجنت های( رسمی و حقوق بگیر 
کی. جی. بی در افغانستان بودند که به صورت مستمر، منظم و سیستماتیک 
با کارمندان و مأموران مخفی این ســازمان در افغانستان و دیگر کشورها در 
تماس بودند، به  آن مأموران، گزارش، اطالعات و اسناد می دادند و از ایشان 

دستورهای عملیاتی و توصیه های راهبردی می گرفتند. 
در هر دو یادداشت ابتدایی کتاب که حدود ۸ صفحه را در بر می گیرد، 
مترجم نتوانسته است احساسات و نظرات شخصی خود را درباره ی محتوای 
کتاب و افراد و جریان های نام برده شده کنار گذاشته و کار مهمی را که روی 
دست گرفته اســت، بی طرفانه به انجام برساند. او در توضیحاتش درباره ی 
کتاب و ترجمه ی کتاب، از ادبیاتی احساسی، تهاجمی و سو گیرانه استفاده 
می کنــد که به اعتبار ترجمه اش آســیب می زند. عالوه بر آن، این کتاب هم 
مثل بیش تر کتاب های فارســی چاپ شــده در اروپــا و امریکا با ضعف های 

شدید نگارشی، ویرایشی و صفحه آرایی حرفه ای روبه روست.
اصل کتاب با عنوان KGB in Afghanistan با قلم واســیلی متروخین 
و کمک دو ویراستار انگلیسی اش در قالب »پرِوژه ی تاریخ بین المللی جنگ 
 Woodrow Wilson International ســرد« به ابتکار مؤسســه ی امریکایی
Center for Scholars در ســال ۲00۲ چاپ شــد. دو نسخه ی انگلیسی و 

فارسی آن نیز برای مطالعه و دانلود رایگان در اینترنت وجود دارد.

][ معرفی کوتاه

کی. جی. بی در افغانستان
نوشته ی واسیلی متروخین
ترجمه ی حمید سیماب
بی جا: انتشارات حزب هم بستگی افغانستان
چاپ اول:  ۱۳۹۴، ۱۶۱ ص
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ســی ســال قبل، دیوید گیلمــور و راجر واتــرز ترانه  ی 
»کاش این جــا بودی« را ســاختند. آن ها بــرای این ترانه، 
فلســفه  ای داشــتند که به یک جمله ختم می شــد: »باید 
تالش کنی تا تمام واقعیــت زندگی را در درونت به آزمایش 
بگیــری«. رمــان »مــرگ زنده« نیز چنین تالشــی اســت. 
نویســنده ی مرگ زنده، این گونــه زندگی  را در اطراف خود 
مشــاهد کرده، ذهنی ســاخته و با افزودن چیزهایی بر آن 

دوباره روی کاغذ ریخته است.
مرگ زنده، نخســتین تجربه ی بهرامیــان در زمینه ی 
داســتان بلند اســت. پیــش از ایــن، عالقه منــدان علم و 
فرهنگ، شــاهد چنــد  مجموعه غــزل مانند: حــرف آخر 
)۱3۹0(، تنهایــی تاریــخ نــدارد )۱3۹3(، اتــاق خالــی 
گلدان )۱3۹۵(، پیامبر مجنون )۱3۹۷( و اثری پژوهشــی 
در حــوزه ی نقــد ادبی از وی بوده اند. من از ســال ها پیش 
مخاطب جّدی تراوش های ذهنی بهرامیان و نسلی هستم 
کــه ماننــد موج های ادبــی در هر چند دهه، یــک بار روی 
کار می آینــد و تولیــد متن امروزی و جوان افغانســتان را که 
همــه دانشــجویان دوران طالبان و نویســندگان دو دهه ی 

دموکراسی هستند، به دقت تعقیب می کنم. 
مــرگ زنــده از لحاظ محتــوا، بومی،  زمینی و بســیار 
سرراســت است و  شاهد تکنیک های زیادی در آن نیستیم. 
بــا تأملی اندک، شــتاب نویســنده را در رســیدن به هدف 
مطلوب مشــخص نیز می یابیم. آن چه در نخســتین گام در 
خوانــش این رمان به مخاطب دســت می دهد،  فشــردگی 
بیش از اندازه اســت. شــخصیت های رمــان، به اصطالح 
مــردم عام »فرصت نفس کشــیدن ندارنــد« و چنین تیپ
های حقیقی فراوان  در جاده های مــا وجود دارند. رمان با 
»جستی« آغاز می شود و در هر صفحه، سقوط آزاد را تجربه 
می کند؛ یعنی ســرعتش بیش تر و بیش تر می شود. »آنفر با 
جستی از حمام، لخت بیرون می شود.« )ص ۷( این شتاب 
در رخداد واقعه ها شــاید عمدی بوده یا الزمه ی رمان های 
امروز اســت؛ عصری کــه مخاطبان زیــاد حوصله و تحمل 
اتفاقات را ندارند؛  عصری که انسان ها را مشغول، مشعوف 
و معطــوف و معتــاد ســرعت کرده اســت. تنهــا در صفحه 

نخســت که بیش تر از یک صد کلمه نیســت و توقع داشتم 
بیش تر درباره ی شــخصیت مرکزی »آنفر« بدانم و تصویری 
از آن داشــته باشــم، به چهار شــخصیت اشــاره می شود: 
پروز،  توس، ســرپید، آنفر، دارو و گلدان و... . ممکن است 
ایــن روش، یک آغاز متفاوت باشــد، ولی بــرای مخاطبان 

ذهینت یافته مثل من کمی باعث آشفتگی می شود. 
میان سنت و مدرنیته

انســان متمدن لزومًا انســان مدرن نیست.  مدرنیته را 
می تــوان نوعی از تمــدن قلمداد کرد کــه روی تمدن های 
دیگر می خــزد. مرگ زنــده در جغرافیای شــهری کوچک 
اتفاق می افتد و تا پایان ســیر داستان در همان شهر ادامه 
پیدا می کند. شــهر کوچک شــبیه یکی از شهرستان های 
افغانســتان یا خود شهرســتان »خلم« در والیت بلخ  است 
کــه نویســنده در آن مدتــی زندگی کرده؛ شهرســتانی که 
ســرک اسفالت، آموزشــگاه،  مکتب، داروخانه و بازار دارد و 

مردمانش موتر برای سوار شدن دارند. 
شاهد دو تیپ از شخصیت ها در این رمان هستیم؛ پیر 
و جوان. جوانان مدرن و پیران مانده در گرو ســنت قبایلی. 
پیاز، ســرپید و ســرفراز خــان، نمونه ای از شــخیصت های 
سنت زده اند که به گونه غیر مستقیم بر جوانانی که به دنیای 
مــدرن عالقه دارند، تأثیــر می گذارند. در اواســط رمان به 
خلط ماجرا می رسیم و نویسنده نشان می دهد که انسان ها 
نه مدرن  هستند و نه سنتی، بلکه همه درد می کشند و این 
درد است که در هر جای جهان، میان آدم ها مشترک است. 
از ســوی دیگر، بحران هویت میان شــخصیت ها نیز از این 
نکته شــکل می گیرد که شــخصیت های غمین و افســرده 
شــبیه توده های مردمند  که نه هویت دارند و نه ادعا، بلکه 

زندگی می کنند برای زنده  ماندن »بخور و نمیر«. 
آنفر، شــخصیت مرکزی رمان، فروشنده ی مواد مخدر 
اســت که خود نیز مصرف  می کند. آنفر از قشر فقیر جامعه 
به حســاب می آید  که ظاهرًا تحصیل کرده اســت و دوستی 
نظریه پرداز به نام »آرش« دارد. آنفر پس از خودکشی آرش، 
دوســت دل خواهش، به پرتگاه جنون می رســد. نویسنده 
نه  تنهــا به بنیان های نظری جامعه شناســی این نوع مردم 

مرگ زنده: تلاشی برای آزمودن واقعیت در ذهن
مرگ زنده )رمان(
 نوشته ی روح اهلل بهرامیان
ویراستار: حبیب بزرگمهر
 کابل: انتشارات امیری
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹، ۱۰۰۰ نسخه
 رقعی، ۱۴۴ صفحه
قیمت: ۱5۰ افغانی

• بیژن برناویج
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می پردازد، بلکه به بازگویی حوادث خونین جنگ در کشور 
عالقه ی فراوان دارد و نیز به تعّدی و تعصب سیســتماتیک 
جــاری در کشــور اشــاره می کند. فقر، خشــم و شــهوت، 

زیرمجموعه های اخالق جنگ در رمان مرگ زنده است.
بیش ترین جمالت این رمان، رک و راست و بدون پرده 
نبشته شده است و از اعضای بدن انسان مشخصاً  صحبت 
می شود. هم چنان که فقر مثل تندبادی در این رمان جوالن 
می یابد،  خشم و شهوت نیز جریانی تند دارد. آنفر که زنش 
را از دســت داده اســت، دچار اختالالت روانی شده و این 
روان پریشانی در رمان با شور شهوت اندیشی بیان می شود. 
شــخصیت های زن نیز در این رمان چندان نقشــی از 
خود ایفا نمی کنند،  بلکه نویســنده از زنــان به عنوان ابزار 
شکنجه برای شخصیت های مرد استفاده می کند که بیانگر 
نمادی از انســان های به  حاشــیه  رفته و جنس دوم اســت. 
عصیان شهوت آنفر همراه با خشم و عصیانگری است؛ زیرا 
ارضا نمی شــود و بدنش در حالت تعلیــق میان بدبختی ها 
و شــهوت مهارناپذیر درگیر اســت. روان کاوی شخصیت ها 
بی درنــگ مخاطب را به خود جلــب می کند  و نکات ظریف 
منطقــه ای،  محیطــی و قومــی را عناصری بــرای واکاوی 
شــخصیت ها قلمداد می کند. چالش اساسی انسان ها در 
رمان مــرگ زنده، خود انسانیتشــان اســت. آن چه در این 
رمان، خیلی آســوده است، اســب گاری است که با خیال 

راحت، روز و شب و کوچه  پس  کوچه ها را آخر می کند. 
از نــگاه نوشــتاری، ایــن رمــان آکنده از نــکات نغز، 
اندرزهای شــیرین و جمالت قصار است. ذهن نویسنده در 
این رمان، خالی از طنزگویی نیســت. مثاًل شکستن متواتر 
آیینه هــا به یک طنز تلــخ می ماند و این کــه آنفر نصف روز 
خود را بــه آیینه گذاری می گذرانــد،  بیهودگی تکرار عملی 
فضیحانه اســت کــه البته زیــاد طنز به چشــم نمی خورد، 
ولی در عمق خود، تمام عناصر ســازنده ی طنز را دارد. در 
جاهایی هم متوجه می شــویم که نویســنده دچار ســیالن 

ذهن شده است:
»چــون بودن با او زندگی را چندین وجب بیش تر برایم 
گسترده است، او حسی تر از هر گرایشی می تواند معتقدم 
گردانــد که مردان ملزم به محبت محض به زنانند، چنان که 
زن ها نیز چــاره ای جز ارمغان پیش کــش محبت به مردان 
خود ندارند. مردانی که قابل تعمیم به درازای زیست آینده 
بشــر اســتند. می پندارم خدای نیکوپنــدار و خوش کردار 
آریایی هــا،  خداوند ثروت و زینت بابلی هــا،  رب النوع نور و 
آرامش هندوها، الهه های دریا و رودباران کرت ها،  پروردگار 
عشــق و شــراب و جنگ یونانی ها، خدایان غلــه و فراوانی 
مصر باســتان، همه و همه در وجود انسان ها می تابیده و با 
نگاه خود، هزاران راز سر به مهر هنرمند را کشف می کرده و 

تعریف می شده است...« )مرگ زنده، ص ۲3(

د )ناروغ( ناول پــه اړه له څه ویلو دمخه، یو څه د ناول 
ادبې ژانر در پېژنو او پر دې یو څه رڼا اچو، چې ناول پښــتو 

ادب ته څنګه او څه وخت راغی؟
څیړنــوال ســید محی الدین هاشــمی د نثــري ادب 

ډولونه) ادبي ژانرونه( کتاب کې د ناول په اړه کښلي:
»ناول د ایټالوي ژبــې له )Navella( څخه جوړه کلمه 
ده، چې لومړۍ انګریزي ژبې او بیا له هغې څخه اردو او بیا 
پښــتو ژبې او ادب ته راغلې ده. البته همدغه لغوي ریښــه 
زمونــږ په ژبو پښــتو او دری، کــې د )نوي( او نــو په معنا او 
مفهوم شــته. د اصطالح په توګه ناول، هغه نثری کیسه ده 
چې په نوي انداز، عجیبه او حیرانوونکې فضا او تجسس له 

ژوند سره د تړلو مسایلو ترجماني وکړي او یا ناول هغه نثری 
کیسی یا داستان ته وایي چې له لنډې کیسې څخه لوی او 

له رومان څخه لنډو وې.) هاشمی، ۱0۷ : ۱3۸۹(
ناروغ ناول مومند محمدي، په ۱3۹۸ کال کې لیکلې 
او د اکســوس کتاب خپرندوی لخوا چاپ شوي دی. ناروغ 
نــاول د فن له مخی کــرداري او د موضوع له پلوه عشــقی 
ناول دی. ددغه ناول موضوع، د یو مئېن د ژوند کیســه ده. 
په ناروغ ناول کې یو مکتبی هلک د خپل ماشومتوب دورې 
د لوبو ملګرې باندې مئېنیږی. او بیا پرته له کوم دلیله کلی 
پریږدي او کابل ته راځي. دا چې ولې کلی پریږدي، لیکوال 

لوستونکو ته څه نه وایې! په کابل کې خپله کلیواله مئېنه 

ناروغ )ناول( 
لیکوال: مومند محمدي
کابل: اکسوس خپرندویه ټولنه
 بیاکتنه: اڅړ
خپرندوی: احمدشاه ویاړ 
چاپ کال: ۱۳۹۸، ۶۴ صفحی
۷۰ افغانی

وایی ناول وغ یو ار نار

• لطیف آرش
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ایــن روزهــا که بــه صفحه هــای ادبــی )اگــر چنین 
صفحــه ای داشــته باشــند( روزنامه ها و مجله های کشــور 
بنگریــم یا حتی اگر مجله های ادبی منتشــر شــده در این 
ســال ها را ورق بزنیــم، تقریبــًا همــه ی آن هــا از ترجمه ی 
داســتان خالی هستند. هم چنان در ســه دهه ی گذشته، 
  داســتان های کوتاه یا رمان های اندکی به دست مترجمان 
ما ترجمه و منتشر شده اند. به دیگر سخن،  مترجمان ادبی 

ما انگشت شمارند. 

در  دو دهه ی گذشــته با وجود حضور پررنگ جامعه ی 
جهانــی در افغانســتان و روی آوردن به شــغل ترجمه برای 
آن ها در اداره ها و ســازمان های رنگارنــگ    و با وجود نفوذ 
زبان انگلیســی بین مردم و مطبوعات  ما،  مترجمان اندکی 
داریم که به ترجمه ی ادبی روی آورده  و کتاب هایی ترجمه 
و منتشر کرده  باشــند. هنوز مترجمی نداریم که پی گیرانه 
به ترجمه ی ادبی پرداخته باشــد و ســالی یا دو سالی،  یک 
کتاب  ترجمه و منتشر کرده باشــد.  تا   جایی که بسیاری ها 

فرهنگ مترجمان داستان خارجی در افغانستان معاصر
فرید بیژن
کابل: انتشارات امیری، ۱۳۹۷

رقعی، ۲۱۷ صفحه، ۱۰۰۰ نسخه 
قیمت: ۱۸۰ افغانی

•  محمدحسین محمدی

ما و فرهنگ ترجمه

نشې هیرولي او د وخت په تیریدلو سره یې مینه له هغې 
انجلۍ ســره دومره زیاتیږي، چې ورو، ورو پــه رواني ناروغي 

اخته کیږي او بالخره لیوني کیږي.
که څه هم ناروغ یو عشــقی نــاول دي خو ځای ځای د 
هیواد تېــرو او اوســنیو ناخوالو ته په کې اشــاره کیږي. هغه 
مهال چي نــاروغ علي آباد روغتون تــه وړل کیږي د روعتون 

په اړه وایې:
»زه هغــه وخت نه پوهیدلــم چې د هماغــه د علی آباد 
روعتــون دی، چــې لیونیان پکې ســاتل کیدل؛ خــو دا ټول 
کنډواله وه! ویل کیدل چې دلته مســتو لیونیانو جګړې کړې 
وي او روغتــون یې وران کــړی وه ... آن دلته څو ډاکټران هم 

وژل شوی وو...«
»هغه ورځ یې زما د ماشومتوب ملګری ویشتلی وه، یوه 
تن چی برګه دریشــي یې اغوستې او تور توپک یې تر غاړې و 

راته ویلي ول:
 د دوو دنګو غرو پر ســرونو  دوو    ډلو انســانانو له تورو تیږو 
مورچې جوړې کړې وې، دوی زمونږ په لور ډزې کولې او موږ 

د دوی په لور...«
»پــه ناول کې د هر کردار مکالمه، د هغه په ټولنیز موقف 
او پوړ)طبقــې( رڼا اچوي او د هغه عادت او حالت څرګندوي. 
نــاول لیکوال باید د ټولنیــز ژوند او چاپیــرال ژوره مطالعه او 
مشــاهده ولــري او د هر کردار د مکالمې یــا خبرو اترو لهجه 
یې باید فطري او د هغه له قال او حال سره برابره وی؛ داسې 
نه چې د یو نالوســتي او بزګر کردار په ژبه، د فیلسوف په څیر 

منطق او استدالل کوي.«
) هاشمی، ۱30 : ۱3۸۹(

په نــاروغ ناول کې دغي موضوع ته الزمــه پاملرنه نه ده 
شــوې. په دغه نــاول کې د ددولســم ټولګي یــو زده کړیال، 
پرته له دې، چې آزاده مطالعه ولري، د بودا د فلســفی په اړه 

خبری کوي.
د مثــال په توګه د ناول په ۶۱م مخ کې د ښــوونځي دغه 

زده کړیال داسی وایې:
»ډیری راهبان په دې اند دې چې د باطن علم ډیر مهم 
دی؛ نــو ځکه یې د تر الســه کولو لپاره غرونــو او ځنګلونو ته 
ځي. دوی څومره ناپوهان دي! دوی فکر کوي چې د بصیرت 

علم د غرونو او ځنګلونو په وچو ډبرو او دنګو ونو کې دی.«
د ناول په شــپږم مخ کې هم لولو چــې همدغه د مکتب 

شاګرد وایې:
»ایا ممکنــه ده چې زړه په یوه وخت کــې هم خوندوره 
او هــم بې خونــده درزا وکــړي؟ ښــایې ارواپوهــان او یا هم 
فېلسوفیان دا خبره رد کړي او طبیبان خو ښایي له سره هیڅ 

پری پوه نشي.«
 د ناول په بیالبیلو برخو کې دغه مســله تکرار شوي او په 

ناول باندي خپل منفی اغیز شیندلي دی.
اخځلیکونه

۱.هاشــمي ، محی الدین، د نثري ادب ډولونه)ادبي ژانرونه(، وحدت 
خپرندویه ټولنه : ۱3۸۹.

۲. محمــدي اڅــړ، مومند، ناروغ، اکســوس خپرندویــه ټولنه، کابل: 
.۱3۹۸
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گمــان می کننــد در گذشــته نیز چنیــن بوده اســت و ما 
کم تر مترجمان ادبی داشــته ایم. این که چرا با وجود رشــد 
زبان دانی مــردم و اهل فرهنگ،     مترجمــان ادبی نداریم، 
دالیل بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن در این نوشتار 

نیست. 
در کنار خالی بودن ترجمه ی ادبی در کشــور، در این 
ســال ها جای پژوهش  های فرهنگی و ادبی نیز خالی است 
و پژوهشــگران اندکی هستند که به کار دشوار پژوهش روی 

می  آورند. 
فرید بیژن   نزدیک به چهل ســال است که در عرصه ی 
پژوهش ادبــی کار می کند و کتاب هایی نیــز در این زمینه 
منتشــر کرده اســت. کتــاب »فرهنگ مترجمان داســتان 
خارجی در افغانســتان معاصر«، یکی از آخرین کتاب های 
اوســت که نشــان می دهد در گذشــته، ترجمه ی ادبی در 
مطبوعات کشــور بســیار رایج بوده اســت  و مترجمانی نیز 
بوده اند که برای مطبوعات داســتان کوتــاه و رمان ترجمه 
می کرد ند و حاال البه الی صفحه های مجله ها به فراموشــی 
سپرده شده اند. مترجمانی که نقشی بسزا در رواج ادبیات 
داســتانی در کشور داشــته اند. هم چنان این کتاب  به یک 
حــوزه ی مغفول مانده ی دیگر  در کشــور نیز اشــاره دارد؛ 

حوزه ی فرهنگ  نامه نویسی. 
فرهنگ نامه هــا، کتاب هــای مرجعــی هســتند کــه 
پژوهشــگران و دانشــجویان، بیش ترین مراجعه کننده های 
آن ها هســتند. به راستی، در کشــور ما چند کتاب فرهنگ 
)در عرصه های گوناگون( نوشــته شــده اســت؟ به گمانم، 

پاسخ بسیار ناامیدکننده است.
فرید بیــژن برای نوشــتن کتاب »فرهنــگ مترجمان 
داســتان خارجی در افغانســتان معاصر« به سراغ مجله ها 
و روزنامه هــا و گاه نامه هایی رفته اســت که دست رســی به 
آن ها گاه بســیار دشــوار است. نخســت، شناسایی آن ها و 
بعد جست وجویشان که در کدام کتاب  خانه  ی دانشگاهی، 
عمومی یا خصوصی، کلکســیون های آن ها یافت می شود، 
از مراحل طاقت فرســای این نوع پژوهش هاست. از این رو، 

کم تر کسی به سراغ چنین پژوهش هایی می رود. 
بیژن   در مقدمه  کوتاهش  یادآوری کرده است: »چنین 
می نماید که در کشــور ما کسی ترجمه ی داستان خارجی 
را جــدی نمی گرفته اســت. درباره ی ترجمه ی داســتان و 
مترجمان به ندرت در نشــریه یا کتابی ســخن رفته یا خود 
مترجمان درباره ی این تجربه سخن گفته اند. در حالی که 
با اهل هنر در بخش های مختلف گاه گاهی مصاحبه هایی 
در مطبوعات نشــر شــده، درباره ی ترجمــه  چنین اتفاقی 

نیافتاده است.« )ص ۱۲(
»این فرهنگ شامل آن دسته از مترجمان می گردد که 
تعداد بلنســبه ]بالنسبه[ زیاد داستان خارجی را برگردان و 

در پاورقــی روزنامه ها، مجله  ها و جراید و یا به صورت کتاب 
نشــر کرده اند. البته این فرهنگ به هیچ وجه کامل نیست، 
بلکه گام نخستین در یک راه دشوار است. به امید روزی که 

این فرهنگ کامل گردد.« )بص ۱۲(
بیــژن در این فرهنــگ کوچــک،  نــود و دو مترجم را 
  معرفی کرده اســت. او ضمــن معرفی کوتــاه مترجمان به 
معرفی فهرســت وار ترجمه هایشــان نیز  پرداخته اســت  و 
   یک یــا دو بند نمونه از ترجمه ی هر مترجم را آورده اســت 

  تا خواننده اندکی با زبان ترجمه ی آن ها نیز آشنا بشود.
در ایــن فرهنــگ، مترجمان بــا توجه به زبانــی که از 
آن  ترجمه می کرده اند، در هشــت بخش معرفی شــده اند؛ 
زبان های فرانســوی، آلمانی، انگلیســی، روسی، بلغاری، 
ترکــی و عربــی. بخش هشــتم بــه مترجمانــی اختصاص 
دارد که مشــخص نیســت از چه زبانی ترجمه می کرده اند 
و گاه نام هایی مســتعار هســتند که مترجم واقعی نیز برای 
نویسنده ناشناخته بوده است.  وی ضمن یادآوری این گونه 
تقســیم بندی، به دلیل  چنین تقســیم بندی   هیچ اشاره  ای 
نکرده اســت. این بخش بندی کار جست  وجو در فرهنگ را 
نیز دشوار می کند. اگر کســی به دنبال نام مترجمی باشد 
و ندانــد که از چه زبانی ترجمه می کرده، ناچار اســت تمام 
فهرســت کتــاب را مرور کند تــا به صفحه ی مــورد نظرش 
دســت یابد. البتــه از آن جا کــه تعداد مترجمــان اندکند، 
ایــن کار وقت چندانی نمی گیرد، امــا بهتر بود  چنان که در 
فرهنگ نامه ها و فرهنگ نویســی معمول اســت، مترجمان 
بر اســاس حروف الفبای  نامشــان در کتاب می آمدند و هر 
مترجم از خود مدخلی می داشــت تا دست رسی به مدخل 

مترجم ساده تر می شد. 
مشــکل دیگر در این بخش بندی این است که در یک 
بخش فقط یک مترجم داریم )بخــش زبان بلغاری(. البته 
هســتند مترجمان اندکی که نامشــان از دید مؤلف مخفی 
مانده و در پایان دیباچه نیز به آن اشــاره شده است؛ چون 
ایــن فرهنگ نامه ی کوچک، حاصل ســال ها جســت وجو 
گذشــته  دهه هــای  روزنامه هــای  و  مجله هــا  زدن  ورق  و 
اســت که گاه به سختی قابل دســت رس بوده اند و معمواًل 

کلکسیون هایشان نیز ناقص هستند.
هم چنان تمرکز نویسنده بر کار مترجمانی بوده است 
که در ســال های گذشــته کار کرده اند و بــه مترجمانی که 
دســت کم در یــک دهه ی گذشــته، داســتان های کوتاه  یا 
رمانی   ترجمه کرده اند، هیچ اشــاره  ای نکرده است.  به این 
دســت مترجمان نه در دیباچه ی کتــاب و نه در بخش های 
آن هیچ اشــاره  ای نشــده اســت. تعداد این مترجمان نیز 
بســیار اندک اســت و امیدوارم نویســنده در ویراست های 

بعدی به این مورد توجه کند.
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عبداللــه نایبــی در همان اولین شــعر از کتــاب تازه 
منتشرشده »خاکستر نور«، مانیفست شعر و شاعری اش را 
آشکارا اعالم می کند: »گسست و گره«، گسستن از شعری 
که به نظرش، هوس آلود و قفس آلود است و گره خوردن به 
شــعری که رنگ و بوی پرواز دارد و می خواهد داغ سرزمین 

خزان خورده اش را باز نمایاند:
اي دختــر هوس/ دیگر مرا به بســتر شــب هاي خود 
مخواه/ دیگر مرا به صبح امید آرزو مده/ دیگر لبان شعر مرا 
در ســکوت شام/ با آب اشتیاق لبت شست وشو مده/ دیگر 
نگاه لذت جادویي مرا/ در مرمر ســپید تنت آشــیان مده/ 
.../ آري، دگر ز شهر تپش هاي سینه ات/ چون مرغ پیر باِل 
قفس دیده می پرم/ وز گونه هاي سرخ به آتش کشیده ات/ 

داغي به سرزمین خزان خورده مي برم. )ص ۲۵(
شــاعر در ادامه، مختصات روشــن تری از مانیفستش 
را بــه تصویر می کشــد. داس و چــرخ کارگاه را خطاب قرار 
می دهد و از آن ها می خواهد  تا بعد از این، دســتان دهقان 
و کارگر را زخم و رنج نرســانند؛ زیرا دستان پر شعله ی شاعر 
به دســتان آنان گره خواهد خورد. او ایــن  گونه بی پیرایه و 
صریح، نسبت خود را با دهقان و کارگر، این دو نماد آشناِی 
طبقه ای از مــردم جامعه که با تعبیِر »خلِق زحمت کش« از 

بقیه ی جامعه متمایز شده بودند، مشخص می سازد:
آري، از این به بعد، جهانم، جهان اوســت/ وین شــعر 
پــر ز درد که هم گام راهم اســت/ زین پس، نماي رنج وي و 

داستان اوست. )ص ۲۷(
این مانیفست می تواند بازگویی شاعرانه  و افغانستانِی 
»رئالیسم سوسیالیستی« باشــد، شیوه ای از کنش ادبی و 
هنری که در بستر انقالب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه شکل گرفت 
و تقریبا تا پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی، مکتب مسلط، 
رســمی و مورد حمایت گروه ها و حکومت های کمونیستی 

در درون و بیرون از شوروی بود.
جریــان رئالیســم سوسیالیســتی، در دو ســه دهه ی 
ابتدایی قرن نزدهم، با اصالــت دادن به روایت واقعیت ها ، 
توجه و تمرکز بر زندگی مردمان فرودســت، بیان مشکالت 

طبقاتی و بعضًا توصیف روند مبارزات مردمی را ســرلوحه ی 
خود قرار داد و بدین ترتیب، راه خود را از دیگر انواع رئالیسم 
جدا کــرد. پیش گامان ادبی این جریان، ســبک و ســیاق 
زیبایی شناســانه و سیاسی به کار گرفته شده در رمان هایی 
چون  مادر )۱۹0۶( از ماکسیم گورکی و ُدن آرام )۱۹۲۸( از 
میخائیل شــولوخوف را سرمشق خود برای تولید آثار ادبی 
قــرار دادند و به این ترتیب، عمال این نمونه های درخشــان 
را به عنوان الگوهای ادبی و هنری رئالیســم سوسیالیستی 

معرفی کردند. 
با این  حال، رئالیســم سوسیالیســتی پس از رسمیت 
یافتن آن در کنگره نویســندگان شــوروی در ســال ۱۹۴3 
و تصویــب اصولــی چــون جهت گیــری حزبــی، نگــرش 
ایدئولوژیک و خوش بینی تاریخی، برای فعالیت نویسندگان 
و هنرمندان، پــای در وادی نوعی »رمانتیک نگری انقالبی 
و توجیه گــری حکومتی« نهاد و با پرداختــن مبالغه آمیز به 
نقش کارگران و دهقانان در جوامع کمونیســتی اوال ســعی 
کرد نشــان دهد زندگی مردم در چنیــن جوامعی، به ُیمن 
انقالب کمونیســتی بهبود یافته اســت. ثانیا تالش کرد در 
کنشــی تبلیغی و توجیه گر، مبّلــغ روش های خوب و بدی 
باشــد که حکومت های کمونیستی در قبال مردم، جامعه و 

فرهنگ در پیش گرفته بودند.
از اوایل دهه چهل خورشیدی، رئالیسم سوسیالیستی 
از طریق گروه های کمونیســتی به افغانستان نیز کم کم راه 
پیــدا کرد و از اواســط دهه ی پنجاه خورشــیدی، با قدرت 
گرفتن و به حکومت رســیدن این گروه ها، به جریان مسلط 
و رســمی در حــوزه ی ادب و هنــر افغانســتان بدل شــد. 
عبدالله نایبی را در کنار اسدالله حبیب، ببرک ارغند، بارق 
شفیعی، دستگیر پنج شــیری و سلیمان الیق که همگی از 
اعضــای فعــال و رده باالی احزاب خلق و پرچــم بودند، از 
برجسته ترین و نامدارترین نویسندگان و شاعران این سبک 

در افغانستان بر شمرده اند.
شــاعر  و  سیاســت مدار  پزشــک،  نایبــی،  عبداللــه 
برجســته ی دهه ی شــصت، متولــد ســال ۱33۴ در کابل 

شعر با طعم سرخ
نگاهی به مجموعه ی شعرهای عبدالله نایبی: »خاکسرت نور«

• علی یعقوبی

خاکستر نور
سروده ی عبداهلل نایبی
به کوشش و ویرایش محمدحسین محمدی
 کابل: انتشارات تاك
  چاپ اول: ۱۳۹۹، 5۰۰ نسخه
 رقعی  با جلد سخت ، 5۲۰ صفحه
قیمت: ۶۸۰ افغانی
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و فارغ التحصیل لیســه ی اســتقالل اســت و مثل بیش تر 
فارغ التحصیالن این مکتب، کار و تحصیل و بود و باشــش 
بعد از افغانســتان، با فرانســه گره خورده است. او در سال 
۱3۵3 با بورســیه تحصیلی وارد رشته ی پزشکی در فرانسه 
شــد و در آن جا ابتدا به حزب کارگری فرانســه و ســپس به 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست. در سال ۱3۵۸ 
به دعــوت ببرک کارمل، به افغانســتان برگشــت و در کنار 
فعالیت هــای مختلف حزبی، در ســال ۱3۵۹ در تشــکیل 
اتحادیه ی نویســندگان افغانســتان ســهم گرفت و در سال 
۱3۶3، منشــی نخســت آن شــد. او در ســال ۱3۶۸ بــه 
مجله ی وطن به مدیر مســئولی ببرک ارغند پیوســت و در 
ســال ۱3۷0 در بازگشــت به فرانسه، مشــغول تحصیل در 
رشــته ی فلســفه شــد. پس از فراغت از تحصیل، در سال 
۱3۷۹، نهضت آینده افغانســتان و در ســال ۱3۹۵، حزب 
نوین مردم افغانستان را در ادامه ی حزب دموکراتیک خلق 
افغانســتان راه اندازی کرد. او هم  اکنــون در کنار طبابت و 

نویسندگی، ریاست این حزب را نیز بر عهده دارد. 
»خاکستر نور«، آخرین کتاب عبدالله نایبی، مجموعه  
شــعری شامل شــش کتاب با حدود 3۵0 قطعه شعر است 
که بــه گفتــه ی فراهم آورنــده ی مجموعه، محمدحســین 
محمدی، همه ی شــعرهای منتشرشــده و منتشرناشده ی 
او را در بر می گیرد: با بال های طلوع )ســال انتشــار اولیه: 
۱3۶۲، حدود ۶۴ شــعر(، با بهار میعاد )۱3۶۴، ۵3 شعر و 
۴ سرود(، رگبار بر مرمر )۱3۶۶، 3۲ شعر(، ایمان )۱3۶۹، 
3۱ شــعر(، معبد نگاه ها )۱3۹۸، ۵۹ شــعر( و بامدادی ها 

)حدود ۱00 رباعی و چند دوبیتی(.
در تمــام مجموعــه ي خاکســتر نور، حتــی در همین 
عنوان مجموعه می توان رّد پای رئالیســم سوسیالیستی را 
در هر دو شــکلش مشاهده کرد، هم در شکل اولیه و اصیل 
و هم در شکل حزبی شده ی رمانتیک و توجیه گرش. منتها 
هر چــه از کتاب های اول و دوم و ســوم فاصله می گیریم و 
به کتاب های چهارم و پنجم مجموعه نزدیک تر می شــویم، 
شــعرها، اصیل تر، قابــل اعتناتر و هنری تر می شــوند، بی 
آن که از بار تعهدی که ســرلوحه ی این جریان ادبی اســت، 

خالی شوند.
در ســه کتــاب »با بال های طلــوع«، »با بهــار میعاد« 
و »رگبار بــر مرمر«، که محصول ســال های پیش از ۱3۶۶ 
هســتند، بــا حجــم بزرگــی از شــعرهای انقالبی بــا لحن 
حماسی و مبارزه خواهی مواجهیم که عاشقانه و بی پروا، از 
هر چه به حزب مربوط می شــود و به دیگر مفاهیم برساخته 
شــده از سوسیالیسم و کمونیسم، تمجید و تکریم می کند؛ 
سوسیالیســم و کمونیســمی کــه حاال به تمامــی در حزب 

خالصه شــده و از مسیر خونینی که حزب برایش باز کرده، 
بر ســریر قدرت و حکومت نشسته اســت. شاعر در بیش تر 
شــعرهای این ســه مجموعه ســعی دارد واقعیت خونین و 
غمینی را که در اطرافش می بیند، در حریری از رؤیاپردازی 
ســرخ و ایدئولوژیک حزبی و انقالبــی بپیچد و از ورای آن، 

فردایی آفتابی و نورانی را نوید دهد: 
 تو، جاودانه، در نهان حجره هاي مغز من نشسته اي/ 
تــو، حــزب مــن/ تــو، حــزب قهرمــان مــن/ تــو، حزب 
خون نشســته گان انقــالب ما/ تو، آشــیان پرکشــیده گان 
انقــالب ما/ تــو، درد من؛ تو، آه من،/ امیــد بي کران من/ 
.../ رونــد گان راه تــو/ .../ براي آ ن که دشــت هاي داغ/ و 
قلب هاي غم کشــید گان سرزمین ما/ شــکوفه برکشند/ به 
نام تو/ به پاي آن درفش سرخ/ به جنگ بوده اند و مي روند. 

)با بال های طلوع، ص 3۲(
دیدم که با سرود/ لب را به شیشه بند بهاران نهاده ای/ 
تن را به فرش جاده ی پر خون انقالب/ هموار کرده ای/ هر 
جا برای حزب ـ که خورشــید راه ماست ـ / پیکار کرده ای/ 
اینک که ســایه های غمین کوچ می کنند/ از چتر فابریک/ 
از چتــر روســتا/ می بینمت که بــر پر هر شــعر زند گی/ آوا 
کشــیده ای/ دستی در آن تفنگ/ دســتی به تاج اوج تمنا 
کشــیده ای/ با قامتی رها چو سپیدار آرزو/ بر باغ آسمان/ 

بر شهر آفتاب/ فردا کشیده ای. )با بهار میعاد، ص۱۲۶(
تــو می روی ]به ســربازان شــوروی که به زادگاهشــان 
برگشــتند[/ به برگ برگ نوبهار سرزمین من، سالم توست/ 
به سینه ی ســپید بیدها، طلوع نام توست/ و شهر/ ـ کابل 
بلنــد قامتــم ـ / رهین گام توســت/ تو مــی روی/ تنی اگر 
ســپرده ای/ هزار قصه در نهفت ذهن ما/ ـ  برای توـ  / ترانه 
می شــود/ رفیق ســنگری اگر نثار کرده ای/ به یاد دار/ که 
تاج ســرخ بر چکاد این زمانه می شــود. )رگبار بر مرمر، ص 

)۲۵۲
در دو کتــاب »ایمان« و به  خصوص »معبد نگاه ها« که 
عمدتا محصول سال های پس از ۱3۶۶ هستند، با چهره ی 
اصیل تــر و هنری تری از رئالیســم سوسیالیســتی، هم در 

محتوای سخن و هم در شیوه بیان آن رو به رو می شویم:
بــه چکادها بنگر/ کــه دامنه ی پرخــون را/ بر الژورد 
فضــا بخیه می زنند/ به ســنگ ها بنگر/ که با حجم چشــم 
صبورشان/ فاتحه می خوانند/ چادرت را/ بر کوه ها هموار 
کن/ و این قیامت صغرای خاک را/ نقبی زن/ تا دهکده ی 
آزادی من/ .../ بنگر/ دلم می سوزد/ به سربلندی شعر/ به 
بی گناهی درخت/ و لبخند بی پاسخ هر کودک/ خدای را/ 
ای الهه ی عاشق/ کلید بشارت را/ به زادگاه من/ تحفه ده. 

)ایمان، ص 3۶۶(
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بــه یادت اســت؟/ آن گاه کــه نور/ نخســتین محراب 
شــبانگاه کوچه های فقر بــود/ و آفتاب/ تمنای دســتانی 
فرورفته در ســرمای ســوزان زمین/ با چشــمانی/ شســته 
در عطــر آتش/ دیدیم/ چــه گونه بامــداد را/ از فراز گورها 
برچیدنــد/ .../ با چشــمانی انباشــته از ســوگ/ دیدیم/ 
چگونــه بر دفترهــای ژولیده ی خاک آلودشــان/ واژه  های 
مرگ و کوچ و سفر را نوشتند/ و فردا را/ از تقویم/ برچیدند/ 
.../ با چشمانی/ ـ دیگر خسته از دیدارـ/ دیدیم/ چه گونه 
بیدهــای زخمی بــاغ/ بی وفایی باران را در ریشه هایشــان 

آزمودند. )معبد نگاه ها، ص ۴3۷(
جز کتــاب آخر که مجموعــه ی رباعی هاســت، دیگر 
شــعرهای خاکســتر نور عمدتا در دو قالب نیمایی و سپید 
ســروده شــده اند. فراوانی تصاویر، حجم قابــل اعتنایی از 
روایت، ترکیب های پربســامد وصفــی و اضافی، تعبیرهای 
زیبایــی که گاه بــه نازک خیالی پهلو می زنند، اســتفاده ی 
پرحجم از تشــبیه ها و اســتعاره ها و ایهام های بکر و دست 
اول، اســتفاده به قاعــده از موســیقی کنــاری و واژگانی و 
استفاده از بازی های زیبایی بخش و استحکام بخش زبانی، 
از اصلی تریــن ویژگی هــای زیبایی شناســانه و هنــری در 
بیش تر شــعرهای عبدالله نایبی است که حالوت خاصی را 

از خواندن شعرهایش نصیب خواننده می سازد:
در کوچه، عطر ســایه و دیدار می دود/ شاید/ در پلک 
بــاز یــک در خاموش/ ـ در نهفت ـ / دســتی تنیــده در نم 

دستان دیگری؟ )ص ۲۵۶(
مي خواهم ِبرویم/ َنمي/ از ســحرگاه دســتانت را/ به 

من خواهي بخشید؟ )ص 3۷۷(
وقت بر پا شــدن خیمه ی موهات به بــاد/ عطر گندم 
ز تنت می ریزد/ وقت دل دادن خورشــید بــه پنهاِن همان 
خوب تریــن پیرهنت فصل درو/ نور گنــدم ز تنت می بیزد/ 
و تو با ناب ترین بوسه ی سرشــیر به رخسار/ سوی غم های 

زمستان زمین، داغ چو تب می آیی. )ص ۲۵۷(
باد را/ شــریک دعای دســت های ســپیدت ساختی/ 
آن گاه/ خورشــید را دیدم/ که در رنگارنگی چشــمانت/ به 

انتحار می اندیشد. )ص ۴۲۲(
/ خونی ســیاه  دیدم/ـ  این ســوی پلک های بنفشــمـ 

می شکفد از درون سنگ/ )از زخم باز کوه(. )ص ۴۴۱(
هرات/  ـ شهربند قصه های دورـ/ رهیده از کبود درد و 
سرنهاده بر چکاد نور/ کنون دوباره غنچه بسته ای/ و باز/ ـ  
با عروق بازـ / شکوه »سبزه وار« ُرستنی/ .../ و باز/ در نگاه 

دختران پرگشوده ات/ بهار رستنی. )ص ۲۴۸(
انبوهــی تصاویــر و تشــبیه ها و توصیف هــا در شــعر 
عبدالله نایبی در موارد فراوانــی، حرف ها و تعبیرهای زیبا 
و قابل اعتنای شــاعر را در ازدحام نه چندان الزِم تصاویر و 
ترکیبات شهید می سازد و باعث می شود حرفش گم شود یا 

به روانی به دست نیاید. نایبی در بیش تر شعر هایش، تقریبا 
برای هر واژه  ای، یک یا چنــد صفت و توصیف هم ضمیمه 
کرده اســت و در خیلی موارد، با عبارات و تعبیراتی شــامل 

سه یا چهار ترکیب وصفی و اضافِی پی در پی رو به روییم:
من/ سرگذشــتم را/ که تلخــِي زهر رفتــِن نابه هنگام 
تو را داشــت/ چون حمیلي/ ســاخته از سنگ هاي کوچك 
راه/  ـ که کودکان در کناِر گام هاي پیِر پدرهاي عاشقشــان 
مي یابندـ / الي سرانگشــتاِن صدف گونــت رها کردم )ص 

)۴۲3
آخرین کتــاب مجموعه، »بامدادی هــا«، ۱0۷ رباعی 
و ۲ دوبیتی را شــامل می شــود که بین سال های ۱3۶۴ تا 
۱3۷۱ سروده شده اند. در برخورد اول، عنوان کتاب و قالب 
شعرها این گمان را به وجود می آورد که با شعرهایی ذوقی، 
فردی و شــبه عرفانی مواجهیم، اما در این کتاب هم همان 
طعم و رنگ موجود در دیگر کتاب ها را مشــاهده می کنی: 
گه گاهی رمانتیک سرایی انقالبی؛ بیش تر، دغدغه ی مردم 
و وطن سوخته با چاشنی رئالیسم سوسیالیستی و البته در 

مواقعی هم آه و حسرت و دریغ:
هم گام، به ناکجای دنیا برسیم

هم بال، به اوج های آوا برسیم
هورای نجیِب سرخ بشکفته به لب

باشد که به فتح شهر فردا برسیم )ص ۴۸۵(

صد شهر به غوغای نگاهت نرسید
صد باغ به خشکای گیاهت نرسید

عمری  است که با سوختگان هم کیشیم
فریاد خدا رسید و آهت نرسید )ص ۵0۶(

این شام که ایستاده بر شهر، صبور
بر پنجره ها بسته گمانش به عبور

آهی است که از هزار قربانی عشق
آورده کنون قامت خاموش غرور )ص ۴۹۵(  

فــارغ از تمــام فراز و نشــیب های محتوایــی، زبانی و 
تکنیکی در مجموعه شــعرهای عبداللــه نایبی، یک امر در 
تمام شــعرهای او ثابت و چشــم گیر است: »شــعر با طعم 
ســرخ«، از همان سرخ که با شوروی ســابق و احزاب خلق 
و پرچم پیوند خورده اســت. اگر به این طعم از شــعر عالقه 
دارید یا اگر میل دارید نمونه های سرآمدی از این طعم شعر 
را مزمزه کنید یا اگر می خواهید روی مثال هایی شایســته و 
قابل اعتنا از این طعم شــعر در افغانستان تحقیق و بررسی 
انجــام دهیــد، بی تردید، »خاکســتر نور« یکــی از بهترین 

گزینه هاست.  
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هایکــوی ژاپنــی، کوتاه ترین قالب شــعری در جهان 
اســت که سه بند آغازین )هوّکو(، اشعار زنجیره ای )رنگا( با 
مضمون طنزآمیز )سبک هایکای( است که در قرن هفدهم 
به قالبی مســتقل در شــعر ژاپن بدل شــد. این قالب را در 
آغاز، هوّکو یا هایکای خواندند و ماســائوکا شــیکی در قرن 

نوزدهم، آن را هایکو نامید.
هایکو از ۱۷ مورا )Mora( تشکیل می شود و به ترتیب 
به صورت ســه واحد پنج تایــی، هفت تایی و پنج تایی دنبال 
هم می آیند. به باور عمومی فارســی زبانان، هایکو ۱۷ هجا 
دارد، ولی به گفته کارشناسان، از نظر زبان شناسی، هجا و 
مــورا با هم فرق دارند و یک واکه ی بلند از دو مورا تشــکیل 
می شــود. وزن هایکو نیز بر اساس شــمارش موراها تعیین 
می شود. هایکو دو عنصر دارد: فصل واژه  )کی ُگو/kigo ( و 

.)kireji/برش واژه )کیره جی
نخســتین بار، ســهراب سپهری که در ســفرهای دور 
جهان خود با آداب و فرهنگ شــرق به ویژه ژاپن آشنا شده 
بود، »هایکو« را به جهان فارسی زبان شناساند. پس از آن، 
ع. پاشــایی و احمد شاملو کتابی به نام »هایکو: شعر ژاپنی 
از آغاز تا امروز« را منتشــر و نمونه هایــی از هایکو را از زبان 
انگلیســی ترجمه کردند. در قلمرو افغانســتان نمی توان با 
قاطعیت گفت که چه کســی برای نخســتین بار، هایکوی 
ژاپنــی را ترجمــه کرده یا هایکوواره ســروده اســت. با این 
حال، محمود جعفــری تا کنون دو مجموعــه هایکوواره به 
نام هــای »عطر لیمو« و »گل نارنج« منتشــر کرده که کتاب 

اخیر۱۴0 هایکوواره را در خود جای داده است.
نقد و بررســی ایــن دو اثر باید در مجالــی دیگر بیاید، 
ولــی می تــوان از برخــی ویژگی هایی گفت کــه در این اثر 
جعفری به چشــم می خورد. در نخســتین نگاه، شــاعر در 
این اثر تالش دارد به بومی ســازی هایکــوواره روی آورد که 
برجســته ترین نمودش را در آوردن نام مکان های طبیعی یا 

محل های شهری در افغانستان می توان یافت:
استراحت گاه بزرگی است

کابل

پر از برگ های الله
***

آفتاب داغ تابستان
خواب گاه های بزرگ

ازدحام کوچه ی گل فروشی
*** 

»پل سرخ«
دریا به مزرع کوکنار می ریزد

غروب پاییزی
***

انگورهای شمالی
دریا

تکه های تنش را جمع می کند
گاهی مفهــوم و مصداق هایی از زندگــی را وارد کرده 

است:
پنج شنبه

آخر ماه
پیچ آخر دستار

***
مزرع کوکنار

چوپان 
در سایه ی تاک

***
خار بر سر می برد

دختر دهاتی
نی زارهای مست

یــا بــه رویدادهــای اجتماعــی و سیاســی داخلی یا 
خارجی مانند جنگ و سیاست بازی اشاره می کند: 

نشانی بر شانه اش نیست
سرباز 

شمع می سوزد
***

• صادق دهقان

گل نارنج )مجموعه شعر(
محمود جعفری
کابل: انتشارات مقصودی

چاپ اول: ۱۳۹۸ ،   ۱۰۰۰ نسخه، 
رقعی، ۷۷ صفحه
قیمت: ۸۰ افغانی

نمودی از بوم زیست و چهار فصل افغانی
نگاهی به هایکوواره های »گل نارنج«
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شهید مشتاق چهره ی ممتاز جهاد
 سیدجعفر عادلی حسینی 
 کابل : بنیاد شهید مشتاق
 چاپ  اول، ۱۳۸۸، بی  تی
رقعی، ۲۰۴ صفحه  • محمدسرور رجایی

تعریف یا تخریب

روزنامه های جهان تیتر می کنند
عکس یادگاری

نماز رییس جمهوری کنار جنازه ی سرباز
***

سربازان نماز می گزارند
در برف

قناری روی شانه
***

دود از کوچه ها باال می رود
ترامپ

پوتین هایش را می شوید.
گاهی انتقــادش را از تبعیض اجتماعــی چنین بیان 

می کند:
این چه دوستی است

سنگ برای من
آب برای دیگران؟

یا از دســت رفتن مردم را در حوادث تروریستی چنین 
توصیف می کند:

بر سنگ فرش خیابان نوشته اند:
هر که رفته است

برنمی گردد
هایکوواره های عاشــقانه  هم زیاد است که گاهی تکرار 

مضمون هایی اســت که در قالب های متفاوت شعر پارسی 
هم می توان دید:

پلک های من
بالش

از نام تو تر شده است
شــاعر گاهی »فصل واژه« را رعایت کرده و گاهی از آن 

چشم پوشیده است:
رّد پا در برف

می سوزد
زاغ ها خندان

***
دنیا

دو شیشه ای است که در چشم کرده ایم
ریز یا درشت.

از دیگــر آثار جعفــری می توان به این کتاب ها اشــاره 
کرد: کلید خنده )طنز و فکاهی(، پروازهای منحنی )شعر(،  
آموزش شعر، راهنمای نویســندگی، شعر سپید چیست؟، 
عطر لیمو )شعر(، مرثیه ی آفتاب )شعر(، بگذارید این وطن 
دوباره وطن شود )گزیده ی شعر معترض افغانستان(، الف 
آخر )شــعر(، باغ در آینه )نقدهای ادبی(، آسیب شناســی 
ادبیــات و فرهنــگ در افغانســتان و فرهنگ نامــه ادبــی 

)معنی شناسی برخی از اصطالحات و موضوعات ادبی(.

برای معرفی کتاب بر روی جلد آن چنین نوشــته 
است. »خالصه ای از زندگانی، وصیت نامه، سخنرانی، 
مصاحبــه و نظریــات شــهید مشــتاق. ســخنرانی و 
دیدگاه هــای رهبران جهادی، شــخصیت های علمی 
فرهنگی و سیاســی کشــور پیرامون بررســی افکار و 

مبارزه ی شهید مشتاق.«
 همین دو خط، بیشتر تشویقم کرد که این کتاب را 
بخوانم. چون موضوع پژوهشی کتاب، برای من که در 

این سال ها درباره ی مجاهدان و رزمندگان افغانستان 
کارهای پژوهشــی انجام می دهم، هم جالب بود و هم 
تازه. چون بر این باور هســتم که مــا و آیندگان ما نیاز 
به شــناخت ارزش های راه شــهیدان سرافراز خود که 
برای دفاع از وطن و آزادی و ارز ش های انسانی خود را 
فدا کردند، داریم. این ارزش ها فهم نخواهد شد، مگر 
به واســطه ی معرفی درســت این به خون غنوده های 

روزگار ما.
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شــهید غالم نبــی مشــتاق، یکــی از چهره های 
جهادی و پر آوازه ی مــردم ما در برابر نیروهای  متجاوز 
اتحــاد جماهیــر شــوروی و دولت وقت کمونیســتی 
افغانستان بود. مجاهدی که با جان و مال خود سال ها 
مبارزه کرد و سرانجام در یک جنگ نابرابر با نیروهای 
دولتی وقت در میدان شهر به شهادت رسید. مولف در 
این کتاب پس از مقدمه ی کوتاهی تالش کرده اســت 
که شــهید مشتاق را در پنج فصل به مخاطبان معرفی 
نماید. به همیــن منظور در فصل اول، نگاهی دارد به 
شــهادت و جایگاه شــهید، نگاه گذرا بر زندگی شهید 

مشتاق و وصیت نامه ی ایشان. 
در فصل دوم، سخنرانی ها و گفت وگوها و بخشی 

از خاطرات شهید مشتاق را آورده است.
در فصل ســوم، بخشــی از گفته هــای رهبران و 
فرماندهان جهادی و شماری از شخصیت های علمی 

سیاسی جمع آوری شده است.
در فصــل چهــار، نام هــای ماندگار، نامه شــهید 
مشــتاق، و نامه هــای شــهید ملک حســین از زندان 

پل چرخی کار شده است.
فصل پنجم، خاطرات به روایت تصویر.

کار فرهنگی و به خصوص نشــر کتاب، کار بسیار 
ارزشمندی است. ارزشمندی کارهای فرهنگی زمانی 
دوبرابر می شــود که توجه نویســنده اثر بــه ارزش ها 
پیوند خورده باشــد. بدون شک، پرداختن به موضوع 
جهــاد و شــهادت ارزش ماندگاری اســت کــه دچار 
کهنه گی نخواهد شــد. بنابرایــن فرهنگیان ما وظیفه 
دارند که برای ثبت و نشر آن ارزش هایی از این دست، 
همت کنند. متاســفانه در افغانســتان بــرای معرفی 
رشــادت های مجاهــدان و شــهدای جهاد اســالمی 
هیــچ کاری به شــکل حرفه ای نشــده اســت. در این 
ســال های اخیر هم اگر توجهی صورت گرفته بســیار 

اندک است.
کتاب شهید مشتاق چهره ی ممتاز جهاد، در واقع 
انرژی بسیار مطلوبی دارد که نویسنده نتوانسته است 
از آن به شــکل شایسته ای اســتفاده کند. خواننده ی 
کتاب در همان فصــل اول وقتی بعد از زندگی نامه به 
وصیت نامه می رســد، کتاب را تمام شــده می پندارد. 
مولف کتاب به طــور غیر حرفه ای وصیت نامه شــهید 
را در فصــل اول آورده اســت. غیــر حرفــه ای تر از آن 

هم این اســت که مخاطب با فراز هــای از وصیت نامه 
مواجه می شــود. حال مولف با چه معیاری متن کامل 
وصیت نامه را به شکل سلیقه ای حذف و تنظیم کرده، 
ســوالی بزرگی اســت که روزگاری اگر با مولف روبه رو 

شدم، حتما از او سوال خواهم کرد.
فصــل دوم هم کــه اختصاص به ســخنرانی ها و 
گفت گوهای شــهید مشتاق دارد، می بینیم که از نظر 
محتوی بســیار الغر اســت و درخور شــان نام شهید 
مشــتاق نیســت. در عنوان فصل ها بزرگ نمایی شده 
اســت. متن سخنرانی  شــهید مشــتاق، در کنگره ی 
حزبــی ســال ۱3۶۷ از آن رو حایز اهمیت اســت که 
بــا بیان نقادانه به مشــکالت درون ســازمانی اشــاره 
می کند. اما بازهم بخش هایی از آن به سلیقه ی مولف 
حذف شــده است. شــاید دلیل حذف، طوالنی بودن 
آن سخنرانی باشــد. معنی این حذف شدن ها را اصال 
نفهمیدم. با تمام احترامی که به شــهید مشتاق دارم 
و خواهم داشــت، اما نتوانســتم این کتاب را تا پایان 
بخوانــم. چنین نگاه های غیــر حرفه ای در فصل های 
ســوم و چهارم هم آشــکارا اذیتم کــرد. نقطه ی قوت 
ایــن کتــاب فصــل پنجــم آن اســت. در ایــن فصل 
تعداد عکس های با کیفیت شــهید مشــتاق با عنوان 

»خاطرات به روایت تصویر« چشم نوازی می کند.
این کتــاب از ضعــف ویراســتاری و گرافیکی به 
شــدت رنج می برد. اصول معیاری ویراســتاری در آن 
رعایت نشــده اســت. حال آن که ما مسئولیم در متن  
نوشــته ها و یادداشت ها و نامه های شخصی و تاریخی 
وفادار باشــیم. شــاید یکی از دالیلی مهم عدم ارتباط 
نسل امروز ما با مجاهدان و رزمندگان راه آزادی وطن، 
در همین غیر حرفه ای نوشتن نویسندگان ما باشد که 
اثر ارزشــمندی را به جای تبلیغ، به ضد تبلیغ تبدیل 

می کند. 
 باید بپذیریم ما مدیون نسل بعدی خود هستیم. 
فرزندان ما بر اثر غفلت و بی توجهی غیر قابل بخشش 
فرهنگیــان و مســئوالن فرهنگــی ماســت کــه هیچ 
شــناخت و اطالعی از فدا کاری ها و جان فشانی های 
پــدران و مــادران و برادران شــان در جهــاد اســالمی 
و دوران مقاومــت ندارنــد. شــهیدان و مجاهــدان ما 
ظرفیت و شــخصیت قابل احترامــی دارند، باید آن ها 

را باور کرد. 
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خانم کریستین اســتیونز )Christine Stevens( اهل 
انگلســتان اســت که ســال های کودکی اش را در استرالیا 
گذرانده اســت. ایــن کتاب، حاصل هفت ســال تحقیق او 
درباره ی افغانان اســت که قباًل ماجراهــای مبهمی درباره 
آن هــا شــنیده بــود. دکتر ســید لطف اللــه جاللــی نیز از 
مترجمان و نویســندگان افغانستانی است که در هلمند به 
دنیا آمده و در ایران بزرگ شــده اســت. کتاب ها و مقاالت 

متعددی )تألیف و ترجمه( از ایشان منتشر شده است. 
مقدمه ی بانی ترجمه و چاپ )عتیق الله مولوی زاده(، 
مقدمــه مترجــم حــاوی مطالبی دربــاره اهمیــت کتاب و 
ضــرورت و فرآیند ترجمه، پیش گفتار نویســنده و محتوای 
اصلــی کتــاب در یــازده فصل، ضمایــم حــاوی تصاویر و 
توضیحات مختصر آن ها و فهرست منابع، ساختار کتاب را 

تشکیل داده است.
»تاریخ افغان ها در استرالیا« ترجمه ای است از

 Tin Mosques & Ghantowns: A History of 
 Afghan Cameldrivers in Australia
کــه ترجمه دقیــق آن به فارســی، »مســاجد آهنی و 
افغان شــهرها: تاریخ ســاربانان افغان در اســترالیا« است. 
منابع کتــاب، روزنامه ها، اســناد دولتی و مــدارک اداری، 
آرشیو کتاب خانه های اســترالیای غربی و جنوبی، تحقیق 
در قبرســتان های مخروبه افغانان و مصاحبه با بازماندگان 
افغان هــای اولیــه در افغان شــهرهای استرالیاســت. متن 

اصلی انگلیسی در سال ۱۹۸۹م. منتشر شده است.
این کتاب، سرگذشت افغانان گم نامی است که عمدتًا 

از قندهار، کابل، بلوچستان و کراچی بودند. 
مساجد کهن شهرهای آدالید و پرت، یادگاران تاریخی 
و اســالمی این مردمان اســت که اســالم را به آن سرزمین 
بردنــد. این کتــاب، چرایی مهاجــرت افغانان به اســترالیا 
و چگونگــی زیســت حقیرانه و قصــه ی ایثــار و دلیری ها، 
رنــج و دردهــای آوارگــی و شــغلی، مظلومیــت و غربت و 
محرومیت های آنان را در اســترالیا ثبت تاریخ کرده اســت. 
بــه گفته ی مترجم، این کتاب، »ســنگ صبــور افغان های 
استرالیاســت و داســتان های تلخ و شــیرین زندگی صد و 
پنجاه ســاله افغان های اســترالیا را بازگو می کند«. اهمیت 
این کتاب در این اســت که اطالعــات رو به نابودی افغانان 

در اســترالیا و تصاویر فراوان آن ها را ثبت کرده که به لحاظ 
تاریخی و مردم شناسی بسیار ارزشمند است.

نویســنده در فصل اول از کشــف اســترالیا به دســت 
انگلیســی ها و نداشــتن نیروی کار و وســایل حمل  و نقل 
ســخن گفته اســت. انگلیســی ها کــه به دالیــل محیطی 
نتوانســتند اسب و گاوهای نر را به خدمت بگیرند، از هند، 
مســتعمره ی خود شــتر وارد کردند. آنان در اثر ندانســتن 
روش های اســتفاده از شتر بر آن شدند که ساربانان اصلی 
را کــه مردمــان قوی و شــترپرور بودنــد، از افغانســتان به 
خدمت بگیرند. اولین گروه ســه نفره ی ساربانان افغان در 
ســال ۱۸۶0م. وارد استرالیا شــد. هم چنین در این فصل، 
جنگ هــای انگلیس و افغانســتان، واردکنندگان و نحوه ی 
واردات شتر و ســاربان و نحوه ی زندگی حقیرانه و همراه با 

مشکالت ساربانان افغان درج شده است.
فصل دوم به سفرهای اکتشــافی دانشمندان اروپایی 
در بیابان های اســترالیا پرداخته اســت؛ سفرهایی که شتر 
تنهــا وســیله انتقال مســافران بــوده و ســاربانان افغان با 
رشــادت های توان فرســا و تحمل ســختی، دشــواری های 
کاری اســتعمارگران را به جــان می خریدنــد و  بیابان ها را 
با آنان می پیمودند. ســفرهای اکتشــافی بــا جزئیات، نام 
اشخاص و گروه ها و نام چند ساربان افغان ذکر شده است.
در فصل ســوم که به شتر و شترداران افغان اختصاص 
دارد، به اهمیت کاری و اقتصادی شــتر در جهان اســالم و 
اســتقامت آن در بیابان ها پرداخته شــده است. هم چنین 
صنعت شــترداری و حمل  و نقل با شــتر و ســاربان و عواید 
حاصل از این صنعت در نواحی مشــخص اســترالیا، انواع 
شــتر و کارکردهای آن، دست مزد ســاربانان و قراردادهای 

کاری بررسی شده است.
نویســنده در فصــل چهــارم طبــق شــواهد تحقیقی 
خود، آنان را قهرمانان اکتشــاف، مردان کارهای دشــوار و 
انســان هایی با اســتقامت و پرتالش می دانــد که زمینه ی 
زندگی دیگران را فراهم می کردند. از کمبودها، مشــکالت 
محیطی مثل خشک سالی، کمبود کار ساربانی که بسیاری 
از ســاربانان را بــه کارهــای دیگری مثل دست فروشــی با 
شــتر در مناطق دورافتاده وادار کرد و نیز از تعهد نداشــتن 
کارفرمایــان و ســتم آنــان به ســاربانان و پرداخت نشــدن 

بود و باش افغان ها در استرالیا
تاریخ افغان ها در استرالیا
نوشته ی کریستین استیونز
ترجمه ی سید لطف اهلل جاللی
  قم: انتشارات  فکرآوران
چاپ اول، ۱۳۸۹ 
• زکریا فصیحی وزیری،  5۶۰ صفحه
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دست مزدهای آنان سخن گفته است.
نزاع های میان افغانان و شــورش های نژادپرســتانه و 
ضد افغــان اروپاییان در فصل پنجم آمده و گفته شــده که 
ایــن مردم به دلیــل آداب خاص دینی و فرهنگی و ســبک 
پوشــش خود، آمــاج جــوک و تمســخر بودند. بــه همین 
لحــاظ، به  جــای جذب شــدن در جامعه بومــی، منزوی و 
رانده می شــدند. به نگاه نژادپرستانه و تحقیرآمیز اروپاییان 
بــه افغانــان و درگیرهای میان این دو قشــر غیــر بومی نیز 
پرداخته شده است. عالوه بر رفتار نژادپرستانه و تحقیرآمیز 
اروپایی ها، میان خود افغانان نیز نزاع هایی رخ می داد؛ زیرا 
شــترداران عمدتًا از دو قبیله پشتون غلزایی و ُدّرانی بودند 

که در افغانستان نیز با هم نزاع داشتند.
در فصل ششــم، مهاجران افغان، بنیان گذاران اسالم 
در اســترالیا خوانده شده و وضعیت دینی آنان مانند مالها 
و نظام جرگه، مساجد، اقامه نماز، روزه و اعیاد دینی، حج، 
محرمات اســالمی و احکام و مراســم اموات، قبرستان ها و 
مهمان نوازی، عرفان و طبابت سنتی آنان بیان شده است. 
اقامه ی نماز، تهیه گوشــت حــالل، درنیامیختن با جوامع 
نامســلمان، اقامــت در محله هــای خاص )افغان شــهر(، 
پای بندی به روزه ی ماه رمضان، پرداخت زکات و صدقات، 
احتــرام به مالها، تالوت قرآن، بنا کردن مســاجد بزرگ در 
عین ناداری و دیگر کارهای فرهنگی آنان، نوعی مجاهدت 

برای حفظ دینشان شمرده شده است.
و  طــوی(  و  )شــیرینی خوری  ازدواج  رســوم  و  آداب  
شیربها، زنان، خانواده  و شوهر دادن دختران در سن کم در 
فصل هفتم بررسی شده است. افغانان بدون زن و همسر به 
اســترالیا می رفتند و پس از چند سال درآمیختن با جوامع 
اروپایی و بومی، از آنان زن می گرفتند. زنانی که با مردهای 

افغــان ازدواج می کردند، باید مســلمان می شــدند و تمام 
آداب و فرهنــگ افغان را رعایت می کردنــد. البته در میان 
نســل حاصل از این ازدواج ها، آداب  و رســوم کاماًل افغانی 

رایج شد و آنان با هم دیگر ازدواج می کردند. 
افغانــان،  اجتماعــی  وضعیــت  بــه  هشــتم  فصــل 
چالش هایی مانند مواد مخدر و برخی بیماری های خاص، 
تنهایــی و انــزوای آنان بازی هــای محلی افغانــان در مقام 
ورزش و تفریــح، برپایــی مجالــس عید و عــزا و نام گذاری 
عید فطر به »کریســمس بزرگ« و عید قربان به »کریسمس 
کوچک«، پختن غذاهای محلی، مهمانی گرفتن و پذیرایی 

طبق آداب اسالمی پرداخته است.
آمــدن وســایل حمــل  و نقــل موتــوری کــه قصــه ی 
اضمحالل شــتر و به  تبع آن، اضمحالل افغانان را به همراه 
داشته، در فصل نهم بررسی شده و مرگ شترداران اصلی و 

کاهش رونق مساجد نیز بیان شده است.
در فصــل دهــم و یازدهــم، بقایــای افغان شــهرها و 
قبرســتان های افغانــان در نواحــی مختلــف اســترالیا با 
مشــخصات کامل بررسی شــده و وارثان بازمانده افغان  به 
 عنــوان کارگران راه آهــن و رانندگان کامیون معرفی شــده 
اســت. این وارثان از منابع مهم کتاب محسوب می شوند و 
نویسنده با بســیاری آنان که در سنین کهن سالی بوده اند، 

مصاحبه کرده است.
ضمایــم کتــاب حــاوی تقریبــًا دوصد قطعــه تصویر 
مربوط به افغانان مقیم اســترالیا و فهرست کمک کنندگان 
به مساجد معروف اســترالیا اعم از افغان، هندی  و دیگران 
اســت. منابع ایــن تصاویــر، آلبوم های مختلــف و بایگانی 
کتاب خانه های گوناگون و اســناد دولتی و اداری است که 

با زحمت تمام جمع آوری  شده است.

 داســتان های مجموعه ی »تلک گــرگ«،  روایت جنگ 
و زندگی در عصر جنگند. داســتان ها در  دوران جنگ های 
مجاهدیــن و »حکومت روس هــا«* رخ می دهند و هر کدام 
از شــخصیت های داســتان  ها، بخشــی از وزن جنگ را در 
روستایی در والیت غزنی حمل می کنند؛ یعنی شخصیت ها 

بــه  نوعی از جنگ متأثرند. در داســتان »نــادرگاو«، نادر را 
بمبــاران »هلی کوپتــر« دولتــی در حضــور زن و فرزندش 
می  بلعــد و در »میــرآب«، جنگ بــا جلــوه ای از دیوانگی، 

جنون و بی پناهی در هم می آمیزد. 
نویسنده با جنگ در داستان »میرآب هم مرد« برخورد 

تَلک گرگ )مجموعه داستان(
عبدالواحد رفیعی
ویراستار: صادق دهقان
کابل: انتشارت تاك
چاپ اول،۱۳۹۷،   55۰ نسخه
رقعی، ۱۰۶ صفحه
قیمت: ۱۴۰ افغانی

وایت مرگ و زندگی تلک گرگ؛ ر

 • حسین بیوک
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دیگری داشــته اســت. با خلــق شــخصیت »میرآو«، 
مخاطب با وضعیت برهنه ی جنگ روبه رو می شود. ترومای 
جنگ، میرآو را به انزوا و جنون کشــانده و سبب شده تا وی 
به درون تنهایی اش عقب نشــینی کند. میرآو، شــخصیتی 
اســت که برای مردم آغیل کار می کند، اما وقتی می  میرد، 
مــرده اش در دشــت می ماند و کســی حاضر نیســت او را 
بشــوید و دفن کند. میرآو، آواره ی دایه اســت. نویسنده در 
پایان از زبان میرآو آواره، پرسشی خلق می کند و مخاطب را 
در وضعیت آخرزمانی رها می ســازد: »میرآب هر چی پیرتر 
می شد، به کودکی اش بیش تر نزدیک می شد. فکر می کرد 
همه چیز رو به نابودی است و دنیا رو به پایان است. همیشه 
می گفت: »قیامت که شاخ و دم نداره. وقتی خون ریخت، 

برکت از زمین می ره.« 
»... بــا ای قدر ظلم و خون ریزی، حقش بود که از ای 
کاریزها َده جای آو، خون فواره کنه«. )میرآب هم مرد، ص 

)۱0۵
بــا  را  داســتان های عبدالواحــد رفیعــی، مخاطــب 
وضعیتــی روبــه رو می کنند که جنگ اســتحاله اش کرده و 
هــراس از جنگ، زندگانی را بر باد داده اســت. الفبای هر 
شــخصیت را مرگ، پوســیدگی، جنازه، جنــون و دیوانگی 
و گم شــدگی شــکل می دهد. رفیعــی در این نه داســتان 
کوتاه، پرسشــی وهم آلود از زندگی خلق می کند. ادبیات، 
خلق پرســش »اضطراب آمیز« دربــاره ی »معنای  زندگی« 
اســت و نویســنده ی »تلک گرگ«، اضطراب از جنگ را در 

استحاله شدگی زندگی نشان داده است.
بومی گرایی:  رفیعــی در داســتان های »تلک گرگ« ، 
مخاطب را به روستاهای هزارستان و میان هزاره ها می برد. 
هزاره هــا در میان دو ســنگ آســیاب، جنــگ مجاهدین و 
حکومت روس هــا گیر مانده اند. داســتان های این کتاب، 
هویتی بومی دارند و در دیالوگ ها نمود یافته اند. به همین 
دلیل و به  باور من، نویسنده توانسته است زندگی روستایی 
را بــی  کم  و کاســت در  دیالوگ های درخشــانش بگنجاند. 
بــرای نمونه: »... نبــی ُچنته با دیدن آِبــه ذبیح صدا کرد: 
»آمد، آمد. گاوگو بچیم، چشمای تو روشن؛ آِبه ذبیح شکر، 
آمد. ها ها ها.« اســماعیل گفت: »ماشــاء الله، ماشاء الله، 

نظر نشوه. چی قه خم  تما می  یایه باز.« )نادرگاو، ص ۱۷(
نویســنده در اســتفاده از نام هایی که در میان اهالی 
روســتا ها معمول است، دست باالیی دارد و در نه داستان، 
نادرگاو، گالب چرســی، کریم شل، نبی چنته، بهادرخان، 
گل شــاه، آبی ذبیــح، میرآو، ریــزگل، حاجی کتــه و... در 
حرکتند. از نگاه بومی گرایی، داستان های این کتاب هویت 
دارند و مخاطــب پی می برد که داســتان ها در چه مکان و 
زمانی شــکل گرفته ا ند. ادبیات روستایی در گفتار و منش 
شــخصیت های داســتان ها برجسته اســت. خشونت های 
کالمــی و فیزیکــی، ســیل و ســاعت تیری اهالــی قریه و 
هم بستگی  روســتایی فضای داســتان ها را پر کرده است. 
پی رنگ داســتان های »َتلک گرگ«، روستایی است و این، 

خود، به داستان های رفیعی تشخص   بخشیده است.
طنــز: »َتلک گــرگ«  زبان ظنــز  خیلی خوبــی دارد و 
نویســنده در روایت هایــی داســتانی از پس این شــگرد به 

خوبی به  در شــده اســت. نیش خنده های طنــزی به وفور 
دیده می شــوند که روایت ها را شــیرین کرده اند: »شنیدم 
کــه زده، پاره کــرده پس و پیش َره، َگــد و وَد کرده، رفته.« 
عالم خان رو به آخوند پرسید: »آخوند صایب، گفتی از نظر 
شرع به ای رقم چی می گن که پس و پیش َگد و وَد شوه؟« 

)گالب چرسی، ص ۲۶(
نویسنده در داستان هایش  تن به خودسانسوری نداده 

و این امر به دیالوگ ها و روایت ها قوت بخشیده است.
»در همین حال« و » همــان حال«: هر متنی دو پهلو 
دارد: قدرت و ضعف. هیچ متنی عاری از کاســتی نیست. 
تنهــا یک متن کامل وجــود دارد و آن متن، نوشــته ی یک 
متوهم است. از جدی ترین کاستی هایی که  در این مجموعه 
داستان به  وفور دیده می شود، کاربرد اصطالح »در همین 
حــال«، »همان حال«، »در حالی  که« و »در همین لحظه« 
اســت. به باور من، این عبار ت ها به روایت داستان ها ضربه  
زده انــد. این عبارت ها در برخی از داســتان ها به  قدری به 

کار رفته اند که مخاطب دچار دل زدگی می شود. 
»در همین حال، زنی دیگر وارد معرکه شــد. در حالی  
کــه صورتــش را با چادری پوشــانده بود، خــودش را پیش 
کــرد و گفت: »َســیل کو خــان صایب، بین یــک زانو برف 
َده ای هــوای یخ آمــدم. دختــرم َده تاریکــی وخت خواو 
ترس می خوره. جیغ می کشــه. پوست و اســتقان شده.« 
بهادرخــان بین دهان غــر زد که »اینــه، ای دیگه ش.« در 
همــان حال، رو بــه جمعیت صــدا کرد: »کی بود داِنشــه 
می خواس؟« زنی موی سپید صدا کرد: »اینه َمه بودم خان 
صایب. عروسم صایب اوالد نمی شه. دان گرگه می خواستم 

ِچله ُبری کنم.« )تلک گرگ،  ص ۸۷(
در برخی ســطرها می شــد به ســادگی این عبار ت ها 
را کنــار گذاشــت، بــدون این که هیــچ لطمه ای بــه روایت 
وارد شــود. کاربــرد »در همیــن حــال«، بیش تــر از دیگر 

عبار ت هاست و دست از سر داستان ها برنمی دارد. 
»دود و دم انفجار که آرام شد، نادرگاو چوبی را برداشت 
و دوید طرف زنش. گل شــاه دوباره خودش را ســپر کرد که 
در همیــن حال، راکت بعدی را طیاره انداخت.« )نادر گاو، 
ص ۲0( در این جــا اگر »در همین حال« را بردارید، نه تنها 
هیچ لطمه ای به روایت وارد نمی شــود ، بلکه  روایت، روان تر 
و خواناتر نیز خواهد شد. در جاهایی نیز  در »همین حال« 
نقش پیونددهنده ی میان دو دیالوگ را ادا بازی کرده است 
و کاربردش به واقع، ســهل انگاری نویســنده و ویراستار را 

می رساند.      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بــه نظر مــن، وقتی حکومت وابســته و مطیع یک قــدرت بیرونی 
باشــد، نمی توانــد خــود را حکومتــی مســتقل بنامــد. پس بهتر اســت 
حاکمیتی را که با حمایت قدرت بیرونی شــکل گرفته است، به  نام همان 

قدرت یاد کنیم. 
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 بــه عنوان یــک هم زبــان عالقه مند، افغانســتان را از 
دریچه های مختلف دیده و شــناخته ام. برای نخستین بار، 
افغانستان را در دوران کودکی ام با »قربان افغانی«، چوپان 
مهربان و باحیا شناختم و با دیدنش کنج کاو شدم که بدانم 
افغانســتان کجاســت. هیچ یادم نمی رود روزی که ســگ 
گله ی ما در درگیری با گرگ ها جانش را از دســت داده بود، 
قربــان غذا نخورد و در حالی که اشــک می ریخت، به پدرم 
می گفــت: »عمو اســماعیل! او هنوز خیلــی کوچک بود. 

 نباید می مرد. گرگ ماده او را گول زد«. 
من، افغانستان را با محمدســرور رجایی در شب های 
شــعر حوزه هنری و با مهاجران سخت کوش افغانستانی در 
گوشــه گوشه ی تهران، ورامین، یزد و کرمان شناختم. من، 
افغانســتان را با کتاب »تو هیچ گپ مزن!« از محمدحسین 
محمدی در کتاب فروشی »چشمه«، در طبقه ی پنجم مال 
کــوروش شــناختم. هنگامی کــه آن جا روی مبــِل کنار در ِ 

کتاب فروشی نشستم و کتاب را خواندم. 
و حــاال »کتاب نامــه«، دریچــه ی مهم دیگری اســت 
برای شــناختن افغانســتان. انتشــار ماه نامــه ای با عنوان 
»کتاب نامه« به دســت عده ای از اهالــی فرهنگ و ادبیات 
کشــور افغانســتان می تواند نوید و خبر خوبی برای اهالی 
کتاب و ادبیات و هم فهمی بیش تر در گســتره ای به وسعت 
یک جغرافیا باشــد که یکی از مشــترکات آن، زبان شیرین 

فارسی است.
با همه ی سختی هایی که امروز نیز مردم افغانستان با 
آن روبه رو هستند، جای خرســندی دارد که اهالی اندیشه 
و تفکــر که خــوب می دانند آینده از آن کســانی اســت که 
ســختی های راه را به جان می خرند، پــای در میدان ترویج 
تفکری گذاشــته اند که رو به ســوی انســان خالق، فهیم و 

مسئول دارد. 
ما در ایران به دلیل وجود سابقه ی تاریخی، مشترکات 
زیــادی بــا  افغانســتان داریــم، امــا متأســفانه بــه دالیل 
مختلف نتوانســته ایم هم دیگر را به درســتی بشناسیم و از 
توان مندی هــای هم دیگــر، آن هــم در حوزه هــای دانش، 

ادبیات و فرهنگ باخبر شــویم. البتــه فعالیت های متنوع 
فرهنگی و اجتماعی هم کیشــان و هم زبانان افغانســتانی 
ما در دهه هــای اخیر، در حوزه های کتــاب و مطبوعات به 
ویــژه فرصت حضور و مشــارکت در نمایشــگاه بین المللی 
کتــاب تهران، مهم ترین و جدی ترین موقعیتی بوده اســت 
که به نظر می رســد توانسته عده ی قابل توجهی از ایرانیان 
را با دســت اندرکاران حوزه ی فرهنگ و ادبیات افغانســتان 
آشــنا کند. به طور مثال، انتشــار ۲۶ جلد کتاب »گزیده ی 
شعر معاصر افغانســتان« در نوع خود، گنجینه ای بی بدیل 
از داشــته های شــعر فارســی اســت که واقعــًا خواننده ی 
فارسی زبان را به ریشه های مشترک خود، بیش تر عالقه مند 
می کند. مجموعــه کتاب هایی که واقعًا می توانند به عنوان 
کتاب هایــی بالینی، در کنــار تخت خــواب، روی میز کار، 
در ماشــین، قطار و هواپیما به عنــوان تحفه ای ارزش مند، 
ســاعات زیادی، ما را غرق در لذت خواندن و بهره مندی از 

واژه های بلند و زیبای این آثار بی بدیل کنند.
بــه لحــاظ ســابقه ی تاریخــی، نشــریه هایی ماننــد 
کتاب نامــه در نمونه های ایرانی آن ســابقه ی زیادی دارند. 
بــرای نمونه، می توان بــه کتاب های جیبی اشــاره کرد که 
در ســال های دهه ی چهل بــه عنوان »کتــاب هفته« و در 
دهه هــای پنجاه و شــصت با عنوان های »کتــاب جمعه« و 
بعدها به نام »کتاب کوچه« منتشــر می شدند یا از کتاب ها 
و نشــریاتی به عنوان » نقد کتــاب« نام برد که اثر زیادی در 
معرفی و توســعه ی فرهنگ کتاب و کتاب خوانی داشــتند. 
اکنون انتشــار »کتاب نامه« در حوزه ی کتاب در افغانستان 
هم ضمــن معرفــی آثــار و جریان هــای فرهنگــی و ادبی 
افغانســتان به مردم این کشور  می تواند مردم ایران را هم به 

عنوان هم زبان، بیش تر با این حوزه  آشنا کند.
 در پایــان، بــرای همــه ی دســت اندرکاران ماه نامه ی 
»کتاب نامه« در این راه سخت و پر دست انداز، اما اثرگذار و 
کارآمد که در پیــش گرفته اند، آرزوی توفیق دارم و تا جایی 
که در توانم باشد، آن را به فارسی زبانان ادب دوست معرفی 

خواهم کرد.

اشاره:

کتاب نامه با انتشــار سه شماره، عالوه بر افغانستان، با استقبال اهالی 
فرهنگ و کتاب در میان هم زبانان ایرانی نیز روبه رو شــده اســت. نســخه ی 
الکترونیکــی کتاب نامــه در چندین گــروه فرهنگی پرمراجعــه ی تلگرامی 
دوستان ایرانی هم رسانی و به شمار قابل مالحظه ای دانلود شده است. این 
یادداشت هم حاصل لطف محمد دشــتی، روزنامه نگار و نویسنده ی ایرانی 

است که مهربانی فرموده و برای کتاب نامه فرستاده است.

کتاب نامه، ما را به هم دیگر نزدیک تر می کند

• محمد دشتی
روزنامه نگار و نویسنده در حوزه ی تاریخ شفاهی
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عنوان کلی این کتاب، »سیاست خارجی امریکا در 
افغانســتان: طرح خاورمیانه بزرگ، دولت ـ ملت سازی 
و مبارزه با تروریســم« است و دکتر محمود سریع القلم، 
استاد دانشگاه شهید بهشتی ایران بر آن مقدمه نوشته 
اســت. از نکات جالب توجه در این مقدمه، خوش بینی 
ســریع القلم به آینده افغانســتان بعد از سقوط طالبان 
اســت: »با توجه به مشــکالت وســیع افغانســتان در 
عرصه هــای گوناگــون، این که هیئت دولــت و مدیران 
این کشور از جمله متخصص ترین اقشار جامعه افغانی 
در داخل و خارج این کشــور هستند، بسیار تقدیرآمیز 
اســت. شــاید طبق ســّنت در افغانســتان می بایستی 
مدیران این کشــور، افرادی تابع و متوّســط می بودند، 
ولی تســّلط هیئت دولت و مدیران این کشور به مسائل 
جهانی و آشــنایی همه آنها بــا زبان های زنده جهانی و 

تحصیالت کیفی آن ها تحسین آمیز است...«.
با نگاهــی اجمالی بــه کتاب متوجه می شــویم که 
این کتاب، نســخه ای از پایان نامه دانشگاهی نویسنده 
است که آن را به صورت کتاب آراسته است. نویسنده از 
همان ابتدا یادآوری می کند که نحوه مدیریت سیاست 
خارجــی امریکا در افغانســتان به عنوان ســؤال اصلی 
طرح علمی او مطرح اســت و قصــد دارد جوابی برای 
آن بیابد. نویســنده در طرح موضوع خود آورده است: 

»در عصر پســا جنگ سرد و فقدان پدیده کمونیسم که 
با فروپاشــی نظام سیاســیـ  اقتصادی، اتحاد جماهیر 
شــوروی از عرصــه رقابــت ایدئولوژیک با امپریالیســم 
خــارج گردیــد، ایاالت متحــده با بحــران معنادهی به 
ســیر سیاست گذاری خارجی خویش مواجه شد ]...[. 
واقعیت این اســت که بحران معنا در سیاست خارجی 
ایاالت متحده با وقوع حوادث تروریستی یازده سپتامبر 
به پایان رســید و پدیده »تروریسم« توانست این خأل را 

پر نماید«.
کتاب به دو بخش و هشت فصل تقسیم بندی شده 
اســت. عنوان بخش اول، سیاســت خارجــی امریکا، 
خاورمیانه بزرگ و تروریســم است و از سه فصل تشکیل 
شــده اســت. بخش دوم با عنوان ایاالت متحده امریکا 
در افغانستان نیز چهار فصل  بردارد. نویسنده در فصل 
اول کتــاب )نومحافظه کاران و سیاســت خارجی نوین 
ایــاالت متحــده امریکا( به ماجــرای یازده ســپتامبر و 
تغییر در سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا، مبانی 
فکری سیاســت گذاری خارجــی در امریکا و بررســی 
اجمالی خاســتگاه و مبانی فکــری نومحافظه کاران در 
سیاســت خارجی ایــاالت متحده پرداخته اســت. وی 
در نتیجه گیــری مربــوط بــه این فصل، بررســی طرح 
خاورمیانــه بــزرگ امریــکا را )که در ادامــه کتاب طرح 

افغانستان؛ ویترین کام یابی یا ناکامی 
سیاست خارجی امریکا؟

سیاست خارجی امریکا در افغانستان
نوشته ی فرامرز تمنا
ویراستار: الهام رضانژاد
تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی،
 چاپ اول:  ۱۳۸۷ ، ۳۰۰۰ نسخه
 وزیری،    ۲۰۶ صفحه

• علی جواد دهقان
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می شود(، برای درک مطالب این فصل الزم می داند.
فصــل دوم کتاب به »ریشــه های پیدایــش طالبان 
و گسترش تروریســم در افغانســتان« اختصاص دارد. 
تبارشناســی تحوالت سیاســی و اجتماعی افغانستان، 
اولین موضوعی است که نویسنده به آن پرداخته است. 
مؤلفه هــای نظامی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی و 
اجتماعی طالبان و بســتر پیدایــش آن در پرتو حمایت 
پاکســتان در ادامه فصل بررســی شده اســت. رقابت 
دیرپــای هنــد و پاکســتان در جنــوب آســیا و تأثیرات 
امنیتی آن بر منطقه به خصوص افغانســتان نیز از نظر 
نویسنده دور نمانده است. وی در فصل سوم به »مبانی 
تطبیقی طرح خاورمیانه بزرگ در افغانستان« پرداخته 
اســت. در این فصل، گزارشی از طرح خاورمیانه بزرگ 

با سیر تاریخی و مبانی و محتوای آن ارائه شده است.
بخش دوم، »ایاالت متحده امریکا در افغانســتان« 
نــام دارد کــه با فصل چهــارم یعنــی »پیشــینه روابط 
افغانستان و ایاالت متحده« شــروع می شود. در فصل 
چهــارم، گزارش تاریخــی از نخســتین ارتباطات میان 
دولت های افغانستان و امریکا آمده است. نویسنده در 
شــروع این روایت ها، به نقل از لیون پاوالدای امریکایی 
و همســرش که بــرای مطالعات افغانستان شناســی به 
افغانستان ســفر کرده بودند، چنین می آورد: »همواره 
افغانســتان بــه عنــوان یک نقطــه نامرئــی در خطوط 

سیاست خارجی ایاالت متحده نمود داشته است«.
نویســنده در فصل پنجــم کتاب با عنــوان »ایاالت 
حــوزه  منطقــه ای  قدرت هــای  و  امریــکا  متحــده 
افغانســتان«، اهمیت اســتراتژیک افغانســتان را برای 
امریــکا توضیح داده و تحوالت مرتبــط با حضور امریکا 
در افغانســتان و اثرگذاری آن بر ســه قدرت منطقه ای 
یعنی روســیه، چین و هند را بررسی کرده است. به نظر 
نویســنده، امریکا بــا توجه به جمعیت فراوان این ســه 
قدرت، به اضافه ســهم عمده آن هــا در اقتصاد جهانی 
و هم چنین هســته ای شــدن منطقه به دنبال به دست 
آوردن عمق اســتراتژیک آن ها یعنی افغانستان است تا 
بتواند تحوالت و اثرگذاری هر ســه کشور را در معادالت 
سیاســی، اقتصــادی و نظامی جهانی زیر نظر داشــته 
باشــد. نویســنده در ادامه آورده اســت: »افغانستان، 
منطقه ای اســت که مؤلفه های قدرت محور نئورئالیسم 
و جنبه های اقتصاد ـ دموکراســی محور نئولیبرالیســم 
را در کنــار هم و به نفــع یکدیگر عملیاتی کرده اســت 
و می توانــد بدون ایجاد واکنشــی شــدید، زمینه تداوم 

حضور ایاالت متحــده را در کنار رقبای اســتراتژیکش 
فراهم کند«.

عنــوان فصل ششــم، »همکاری هــای آتالنتیکی: 
ایاالت متحده امریکا، ناتو و اســتقرار ثبات و امنیت در 
افغانســتان« اســت و در آن به این موردها اشــاره شده 
اســت: مبــارزه با طالبــان و القاعده، تثبیــت امنیت و 
تحکیم ثبات، نقش موافقت نامه بن در راســتای تحکیم 
ثبــات، خلــع ســالح و انحــالل گروه های مســلح غیر 

قانونی، حضور ناتو و تعهدات آن در افغانستان.
در فصــل هفتم با نام »ایاالت متحده امریکا و دولت 
ـ ملت ســازی در افغانســتان«، رونــد دولت ســازی در 
افغانســتان پس از ســقوط طالبان به صــورت اجمالی 
بررسی شــده است. نویســنده گزارش های مختصری 
دربــاره مؤلفه هایی هم چون اقتصاد، امنیت، سیســتم 
قضایی، تحصیالت عالی، رسانه ها، سالمت و بهداشت 
و نظیر آن در افغانســتان ارائه داده است. وی در فصل 
هشــتم با عنوان »نتیجه گیری نهایی« آورده اســت که 
»دولــت هنوز به کمک های بین المللی متکی اســت و 
اقتصاد وارداتی، شــالوده تولید را بر هم زده اســت... 
دموکراسی و آزادی می بایست با تعلیم و تربیت در بطن 
جامعه رسوخ کند تا ماندگار باشد... تروریسم دوباره در 
حال احیای مجدد اســت، طالبان قدرتمندتر شده اند 
و در حال تبدیل شــدن بــه یک نیروی سیاســی فعال 
هســتند. فســاد اداری در دستگاه سیاســی به میزان 
زیادی مشــهود اســت و فاصله بین دولت و ملت روز به 
روز بیش تر می شــود... افغانســتان، ویتریــن موفقیت 
سیاســت خارجــی و نمونــه ای از اقدامــات فرامــرزی 
ایــاالت متحده در جهت طرح خاورمیانه بزرگ مبنی بر 
دموکراتیزه کردن منطقه و ســپس آرزوی بسط آزادی و 
لیبرالیســم در جهان خواهد بود و باید گواهی بر نقش 
هژمون محور ایاالت متحده در تعیین معادالت سیاسی 

جهانی در ابتدای قرن 21 باشد«.
نویسنده می توانست هنگام تبدیل پایان نامه درسی 
خود به کتاب، فرصت بیش تری برای گستردن مباحث 
مطرح شــده بگذارد. با وجود این، در برخی فصل های 
کتــاب، از نظر کّمی، ارائه آمــار و جدول ها جالب توجه 
اســت و چه بســا با دقت بیش تر در صفحه آرایی کتاب، 
تالش نویسنده برای انجام نظام مند این تحقیق علمی، 
بیش تر به چشــم می آمد. گویا آرزو نورســتانی نیز این 

کتاب را به تازگی به زبان پشتو ترجمه کرده است.
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عالقه مندان می توانند نسخه ی چاپی کتاب نامه را از این انتشاراتی ها به صورت رایگان دریافت کنند:

 :کابل

 انتشارات امیری  :   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف و جوی شیر.  
  .B 1 انتشارات بنیاد اندیشه: پل  سرخ مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین،  شماره ی  60ـ 
انتشارات دانشگاه:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف.  
یاب:  خیرخانه، چهارراه  قلعه ی نجارها، پالزای احمدیار، طبقه ی دوم،  شماره ی 25.     انتشارات زر
 انتشارات سرور سعادت: کابل، چهارراه  دهن باغ )شهرآرا(.  
انتشارات سعید:  ابتدای جاده ی آسمایی، آسمایی پالزا، طبقه ی دوم.  
 انتشارات صبح امید:   پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل پایین.  
انتشارات مقصودی و تاک:   پل سرخ،  مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف، شماره ی 11.  
  انتشارات نسل نو:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی هم کف.  
نشر نگار:  پل  سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی پایین.  
 نشر واژه:   پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، طبقه ی  پایین.  
نمایشگاه و کتابفروشی عرفان:  چوک دهبوری، چهارراه شهید دهبوری.   
یانا:  شهرنو، چهاراه  حاجی یعقوب، روبه روی شرکت مخابرات  اتصاالت.   کتابفروشی آر

 :مزاررشیف

انتشارات ثقافت : چهارراه  بیهقی، مارکت تجارتی قناعت، شماره ی 3.  

نمایندگی های پخش کتاب نامه:

در پــی شــیوع ویروس کرونــا در افغانســتان و اعمال 
قرنتیــن در شــهرهای بــزرگ، کارهای فرهنگــی نیز مانند 
بیش تــر کارهای دیگر متوقف شــد. با کاهش شــیوع این 
ویــروس و برگشــتن حالت عــادی به کشــور، فعالیت های 
فرهنگی، هنــری، علمی و ادبی نیز کم کــم به روال عادی 
بازگشــته اســت. یکی از فعالیت های فرهنگی پساکرونایی 
که بــرای تقویت فرهنگ کتاب خوانی آغاز شــده، برگزاری 
نمایشــگاه »یار مهربان« در دانشــگاه ابن سیناســت. این 
نمایشــگاه که در ابتدا قرار بود سه روز برگزار شود، به دلیل 

استقبال دانشجویان، تا یک هفته  تمدید شد. 
وقتــی از مســعود رضا شــریعتی، یکــی از مســئوالن 
برگزار ی نمایشــگاه کتاب »یار مهربان« هدفشــان را جویا 
شــدیم، گفت: »یکــی از مهم ترین اهداف مــا از بین بردن 
شــکاف و خأل شکل گرفته بین دانشجویان و مراکز علمی با 
کتاب است. به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنتین از 
طرف دولت، تعداد خیلی کمی از قشــر دانشجو یا بعضی 
از مراکــز علمی تالش کردند از کتــاب فاصله نگیرند، ولی 
متأســفانه، بخش اعظم قشر دانشــجو در دوران قرنتین به 
دلیل منع گشــت  و گذار در شــهر، یا به روستاها سفر کرده 
یــا در خانه مانده بودند. برای همین، بســیاری ها از کتاب 
فاصله گرفتند. امیدواریم با برگزاری این نمایشــگاه بتوانیم 

فضای خالی میان دانشجویان و کتاب را کاهش دهیم.  
هــدف دیگر مــا ترویج فرهنــگ کتاب خوانی اســت. 
برای تحقــق این هــدف، کتاب هایمان را برای نمایشــگاه 
»یار مهربان« در ســه بخش دسته بندی کردیم؛ بخش اول، 

کتاب های تخصصی در رشــته های مختلــف؛ بخش دوم، 
کتاب های تاریخی و عمومی و بخش ســوم، رمان و فلسفه. 
بنا بر این، در نمایشــگاه »یار مهربان« برای هر سلیقه ای، 

کتاب در نظر گرفته ایم. 
هدف بعدی ما، دسترسی راحت دانشجویان به کتاب 
و در نظر گرفتن تخفیف ویژه برای آن هاست. با وجود تراکم 
موقعیــت مراکز فروش کتــاب و نمایندگی های انتشــارات 
در پل  ســرخ و جوی شــیر، خیلی از دانشــجویان به دلیل 
کمبــود وقت و نگرانی  از ویروس کرونا به آن جاها نمی روند. 
بــه همین دلیــل، نمایشــگاه دوره ای کتاب یــار مهربان را 
برنامه ریــزی کردیم تا بتوانیــم نیازهای دانشــجویان را در 
زمینه منابع درســی و کتاب هــای آزاد بیرونی برای مطالعه 

برطرف کنیم«. 
نمایشگاه کتاب »یار مهربان« با همت کانون فرهنگی 
اجتماعــی آرخه و پشــتیبانی مؤسســه انتشــارات عرفان 
و بــا همکاری کانــون فرهنگــی نویســندگان و هنرمندان 
افغانســتان و باشــگاه خدماتی افق به مدت سه ماه در ۲0 
دانشــگاه شــهر کابل با در نظر داشــت تخفیــف  ویژه برای 
دانشجویان و استادان  دانشگاه ها برگزار می شود  که اولین 
دور آن در دانشگاه ابن سینا  برگزار شد. برگزارکنندگان این 
نمایشــگاه امیدوارند با برگــزاری این نمایشــگاه کتاب در 
دانشــگاه های شــهر کابل  عالوه بر تأمین کتاب های مورد 
نیاز دانشجویان موجب تقوبت فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 

شوند.

 دیداری از نمایشگاه دوره ای کتاب
 »یار مهربان«

 • علی افتخاری
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